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FÖRORD 

Riktlinjen vänder sig till dig som konsult, entreprenör och till kommunens egen personal vid förvaltning 
och byggnation av lokaler och anslutande mark. Dokumentet är styrande och beskriver vilka krav 
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Senaste version hittar du på karlstad.se/byggriktlinjer. Har du synpunkter på riktlinjerna är vi tacksamma 
om du mejlar dem till oss på byggriktlinjer@karlstad.se 

Karlstad i april 2022 
Sofia Elfström 
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Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen 
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054-540 67 77 
tomas.karlsson@karlstad.se 
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ATT TÄNKA PÅ 

• Omfattning av källsortering ska utredas inför varje projekt  
och därefter anpassa utrymmet. 

  

Mer information finns  
på karlstad.se 

SYSTEMUTFORMNING 

Kedjan från att avfallet uppstår till att det hamnar i rätt kärl i källsorteringsutrymmet är en väsentlig 
del i vad som kommunen definierar som en fungerande källsortering. 

DÄR AVFALLET UPPSTÅR 

• Varje lokal och verksamhet ska bedömas utifrån vilka behov och förutsättningar som finns eller 
kan komma att finnas vid exempelvis verksamhetsförändring.  

AVLÄMNINGSPLATS 

• Principen är att varje byggnad endast ska ha en plats varifrån leverantör hämtar det källsorterade 
avfallet. Undantag kan vara verksamheter där kök och övrig verksamhet av praktiska skäl bör 
vara åtskilda. 

• Utöver detta kan det finnas mellanstationer inom lokalerna där verksamheterna samlar sitt avfall 
innan det bortforslas till källsorteringshuset. Gäller främst produktionskök. 

http://www.karlstad.se/
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FRISTÅENDE BYGGNAD 

• Källsorteringen bör där så är möjligt placeras i en fristående byggnad. 

• Underjordsbehållare (5 kubik) ska prioriteras vid lokaler där stora volymer restavfall kan 
förväntas, exempelvis vårdboenden, skolor, kök och placeras i anslutning till 
källsorteringshuset/utrymmet. Inkastluckan ska vara anpassad för 125 l. säck. 

FÖLJANDE FRAKTIONER SKA SORTERAS  

Grundprincipen är att följande fraktioner ska kunna lämnas i ett och samma 
källsorteringshus/utrymme.  

• Matavfall 

• Restavfall 

• Wellpapp 

• Pappersförpackningar 

• Tidningar/broschyrer 

• Plastförpackningar 

• Metallförpackningar 

• Glasförpackningar (färgat och ofärgat) 

• Ljuskällor, småbatterier och småelektronik 

• Deponi (dricksglas, spegelglas, fönsterglas, keramik, porslin, proppar och liknande) 

• Mindre metallskrot (bestick, spikar, kastrullar och liknande)  

PLACERING AV KÄLLSORTERINGSHUS OCH 
UNDERJORDSBEHÅLLARE (AV TYPEN MOLOK) 

• Källsorteringshuset och underjordsbehållare ska placeras på ett för verksamheten acceptabelt 
avstånd enligt principen ”lika nära för alla”.  

• Underjordsbehållare ska inte placeras närmare än två meter från närmaste byggnad. Fri höjd ska 
råda för att moloken ska kunna tömmas av kranbil. 

• Av säkerhetsskäl ska källsorteringshus och underjordsbehållare placeras utanför ”staketet”, 
framför allt när det gäller skolor. Sopbilens angöringsplats ska kunna nås utan backmoment  
och endast via tillåtna tillfartsvägar.  
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HÄMTNING AV AVFALL 

• Hämtningsfordonets angöringsplats ska vara i anslutning till källsorteringshuset/utrymmet  
för att minimera dragavstånd mellan hus/utrymme och fordon.  

• Dragavståndet får vara högst 15 meter till källsorteringshuset och högst 5 meter till 
underjordsbehållaren.  

• Angöringsplatsen ska vara anpassad till hämtningsfordonets svängradie samt uppfylla de 
bärighetskrav som fordonet kräver. Säkerheten ska vara i fokus. 

• Nivåskillnader i form av kantsten eller liknande ska undvikas av arbetsmiljöskäl. 

TILLGÄNGLIGHET TILL KÄLLSORTERINGSHUS 

• Källsorteringshus/utrymme och underjordsbehållare ska vara tillgängligt för leverantör  
oavsett dag och tid på dygnet oberoende av verksamhetens arbetstider.  

UTFORMNING AV 
KÄLLSORTERINGSHUS 

STORLEK 

• Storleken på källsorteringshuset/utrymmet ska anpassas till den verksamhet som ska  
bedrivas men bör invändigt inte understiga 20 kvadratmeter.  

MARK 

• De markytor, både invändigt och utvändigt, som används av både verksamhet och  
leverantör ska vara hårdbelagda. 

• Invändigt kan betongplattor eller redan befintlig hårdbelagd yta med fördel användas. 

• Övergångar ska utföras utan nivåskillnader. 

• Trottoarkanter och lutningar ska undvikas.   
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BYGG 

• Plintgrund. 

• Trästomme.  

• Hängrännor. 

• Stuprör. 

• Plåttak. 

• Plåtdörr (Bredd K10.) med en tröskelfri dörröppning.  
Om inte detta är möjligt ska nivåskillnaden utjämnas  
med exempelvis en plåt. 

• Endast en dörr ska leda till källsorteringshuset/utrymmet. 

• Dörrstopp i form av ett ”ben” som fälls ner.  

• Snörasskydd (om nödvändigt).  

• Invändig beklädnad ej nödvändig. 

EL 

• Belysning invändigt ska utgöras av två stycken lysrörsarmaturer som tänds via rörelsesensor. 

• En utvändig armatur ska monteras intill dörr och styras av ett skymningsrelä. 

VENTILATION 

• Självdrag.  
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VÄRME 

• Ingen uppvärmning. 

KYLA 

• Ingen kyla. 

BESLAGNING 

• Husen bör i första hand anslutas till passersystem, i andra hand till fastighetens låsschema.  

SKYLT 

• Skylt med texten ”KÄLLSORTERINGSHUS”  
monteras antingen vid sidan av dörren eller på dörren. 

• Där källsorteringen placeras i andra utrymmen  
används texten ”KÄLLSORTERING” på dörr som  
leder till utrymmet. 

• Skyltens utformning ska anpassas till  
byggnadernas skyltsystem. 



 

 

 

Karlstads kommun, teknik- och fastighetsförvaltningen, 651 84 Karlstad. 
Tel: 054-540 00 00. E-post: karlstadskommun@karlstad.se Webbplats: karlstad.se 
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