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INLEDNING

Bakgrund

Vi har nått ett skede inom NKC där en del bebyggelse uppförts inom 
utvecklingsplanområdet och där många bygglov sökts. Utifrån dessa underlag har 
stadsbyggnadsavdelningen dragit vissa slutsatser kring hur avfallshanteringen inom 
fastigheterna anordnats och hur detta påverkar boende- och stadsmiljöerna. 

Det har förkommit motstridiga anvisningar till byggherrarna när det gäller utformning 
av avfallsstationer och tillgängligheten till dessa. Anvisningar finns från Avfall 
Sverige och från Kiruna Kommun-TVAB drift. Att bygga enligt anvisningarna kräver 
mycket plats inom kvarteren. Kvarterens grönytor är viktiga att bibehålla för trivsel 
och rekreation inom kvarteren, men de upplevs trängas undan till förmån för 
miljöstationerna och kringliggande ytor som behövs enligt nuvarande anvisningar.

Syfte

För att i framtida bebyggelse förbättra lösningarna gällande avfallshantering har 
denna förstudie initierats av Kiruna Kommun som ett första led i att söka fler lösningar 
och utökade riktlinjer specifikt för NKC. Det övergripande syftet är att möjliggöra en 
situationsanpassad, rationell och gestaltningsmässigt skonsammare avfallshantering 
inom nya stadskärnan. 

Syftet med detta dokument är att beskriva principlösningar för avfallshantering 
som kan tillämpas för fastigheter. Olika typer av fastigheter och i olika lägen av nya 
stadskärnan studeras. Avfall Sveriges handbok ska även fortsättningsvis gälla, men de 
avsteg som kan accepteras beskrivs i dennna handling.

Dokumentet beskriver även vilka tillpassningar de framtagna lösningarna 
ställer på gatans utformning och kommunen som väghållare. Detta görs i 
form av samordningsprinciper och ska tillämpas då en byggaktörs föreslagna 
kvartersutformning kräver detta.  

Målet är att det framtagna materialet ska kunna användas som underlag för 
detaljplaner samt vid bygglovsprövningar. Effektmålet är att generera fastigheter med 
större andel grönyta, och motsvarande rationalitet i renhållning och drift som medges 
genom Avfall Sveriges handbok.

Mer information om renhållningen i Kiruna kommun finns att läsa på: https://www.
tekniskaverkenikiruna.se/avfall-och-atervinning/sophamtning
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Nedan följer ett antal centrala begrepp 
för avfallshanteringen. 

Förpackning

En produkt som framställs för att 
antingen innehålla en vara, skydda en 
vara, presentera en vara, användas för 
att leverera en vara eller på ett annat 
sätt hantera en vara. Exempel på 
förpackningar kan vara mjölkkartong, 
schampoflaska, pappkartonger, 
emballage eller tråg. 

Skrymmande förpackningsavfall

Förpackningsavfall av papper och 
kartong eller plast som på grund av sin 
storlek kräver särskild insamling.

Verksamheter var avfallshantering är 
samlokaliserad med hushållens

Verksamheter som tillsammans med 
hushåll använder behållare och andra 
anordningar för hantering av avfall på 
eller i anslutning till en fastighet. 

Fastighetsnära insamling (FNI)

Ett insamlingssystem där hushåll i 
villor och flerfamiljshus sorterar och 
lämnar sitt avfall i anslutning till sin 
bostad. För lägenheter betyder ofta 
källsortering ”soprum” eller ”miljöhus”. 
För småhusägare betyder det att man 
källsorterar avfall vid fastighetsgräns. 

Från och med den 1 januari 2024 till 
och med utgången av december 2026 
ska kommunen samla in hushållens 
avfall som består av pappers- 
plast-, glas- (färgat och ofärgat) 
och metallförpackningar genom 
fastighetsnära insamling eller via 
lättillgängliga insamlingsplatser. 

BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Lättillgänglig insamlingsplats (LIP)

Fastighetsnära insamling (FNI) – miljöhus (exempelvis för flerbostadshus)

Fastighetsnära insamling (FNI) – via kärl (villor)

Återvinningscentral (ÅVC)

Byt bild till 2-fack?

Populära insamlingsplatser (PIP) – insamling på torg och parker

https://www.sansac.se/decem1

Bildexempel på fastighetsnära insamling i kärlskåp, miljörum eller fristående miljöhus 
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AVFALLSHANTERING PÅ KVARTERSMARK (FNI)

Till höger redovisas vilka gator som 
i bör användas (gröna) respektive 
undvikas (röda) för renhållning i nya 
Kiruna. 

Utgångspunkten är att undvika 
renhållning längs huvudgator med 
cykelstråk, gator som angränsar till 
parkmark, som gröna fingrarna och 
stadsparken. 

Genom att planera på en översiktlig 
nivå kan renhållningen effektiviseras 
och därmed minska den totala 
transportsträckan, vilket bidrar till 
minskade utsläpp och bättre ljud- och 
luftkvalitet i staden.

TECKENFÖRKLARING

Gröna gator (lämpliga för tömning av 
FNI)

(Avser gatusektion C,G,1,H2,I,K1,L1a,L1
b,L2a,L2b,L3,L4, P,X2,X3)

Röda gator  (ej lämpliga för tömning 
av FNI)

Gator som ska undvikas 

(Avser gatusektion 
A,B,D,E,M,X1,X4,X5,X6) 

Vändplan

Littrering gatusetkioner är enligt 
systemhandlingar för gatorna.

GRÖNT KANTSTRÅK
HUVUDSTRÅK M. CYKEL

VÄNDPLAN

R10 SOPBIL
R 50 KÄRLSKÅP/SOP

GRÖNT KANTSTRÅK
HUVUDSTRÅK M. CYKEL

VÄNDPLAN

R10 SOPBIL
R 50 KÄRLSKÅP/SOP

GRÖNT KANTSTRÅK
HUVUDSTRÅK M. CYKEL

VÄNDPLAN

R10 SOPBIL
R 50 KÄRLSKÅP/SOP

GRÖNT KANTSTRÅK
HUVUDSTRÅK M. CYKEL

VÄNDPLAN

R10 SOPBIL
R 50 KÄRLSKÅP/SOP
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TECKENFÖRKLARING

1 Miljörum i byggnad, med entré mot 
grön gata - enkel avfallshantering och 
möjlighet till en fredad och grön gård.

2 Miljöhus och kärlskåp placerade i 
tomtgräns mot grön gata

3 Miljörum placerad mot gata med 
cykelbana - längre avstånd och svårare 
hämtning.

4 Miljöhus placerad på bostadsgård, 
med infart från röd gata - avfallsbilen 
tvingas korsa cykelbana

5 Kärlskåp placerad på bostadsgård, 
med in- och utfart från grön gata 
- principen kan planeras i tex 
centrumkvarter men resulterar i en 
mer hårdgjord gård. Denna lösning ska 
undvikas i bostadskvarter.LÖSNINGAR SOM BÖR UNDVIKAS

1

2

3 4

5

Principer för avfallshantering på 
stadskvarter

Principerna i detta program syftar till 
att skapa förutsättningar till en mer 
grönskande och attraktiv utemiljö, både 
på kvartersmark och allmän platsmark. 
Till höger redovisas ett antal exempel på 
hur avfallshantering kan ske. Exemplen 
innebär att renhållningsfordonet stannar 
i gatans körbana och kärlen dras ut till 
denna. En förutsättning för detta är att 
kärlskåpet/miljörummet ligger tillgängligt 
till.

Syftet är vidare att tydliggöra vad som är 
goda och mindre bra lösningar utifrån ett 
drift och renhållningsperspektiv.

Vid utformningen av kvarteret är 
placeringen av avfallsutrymmet en 
viktig aspekt. Placeringen ska ta hänsyn 
till angränsande gatutyp och anpassa 
placeringen i enlighet med lämpliga gator 
för avfallshantering.

Insamling ska ske enligt trafik-
förordningen, till exempel att 
uppställningsplats ska vara minst 10 m 
från övergångsställe och vägkorsning.

KÄRLSKÅP

UPPSTÄLLNINGSPLATS SAMORDNAS 
I BYGGLOVSSKEDET

KÄRLSKÅP

FASTIGHETSGRÄNS

AVFALLSHANTERING PÅ KVARTERSMARK (FNI)
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BYGGLOVSFÖRFARANDE

ANSÖKAN BYGGLO
V

GODKÄNT BYGGLO
V

6V IN
NAN IN

FLYTTNIN
G

BESIKTNIN
G

IN
FÖR BYGGLO

VSANSÖKAN

Byggaktör ska redovisa 
dimensioneringsutredning

Ansök om avfallshantering

Tömning från gata

VIKTIGA KNÄCKFRÅGOR 
ATT IDENTIFIERA TIDIGT:

Tömning från kvartersmark 

(bör undvikas)

Nedan beskrivs översiktligt hur 
bygglovsprocessen kan se ut samt vad 
som är bra att tänka på när det gäller 
avfallshanteringen. 

Inför bygglovsansökan behöver ett 
antal val göras kring avfallshanteringen. 
Till exempel om tömningen ska ske 
från gata eller inne i kvartersmark, 
samt om det ska vara ett fristående 
miljöhus, miljörum i bostadshuset eller 
någon annan lösning. Tekniska Verken 
välkomnar att man i ett tidigt skede 
tar kontakt för att stämma av val av 
insamlingslösning, till och med innan 
man börjat med ritningar. 

Om byggherren är intresserad av 
insamling från gata behöver även 
kommunens planenhet kontaktas för att 
stämma av att placeringen fungerar med 
gatuutformningen i det specifika läget.

Nästa steg är att lämna 
in bygglovsansökan. I 
bygglovshandlingarna ska byggaktören 
redovisa hur man tänkt vid 
dimensioneringen av avfallsutrymmet. 
På Tekniska Verkens hemsida finns 
en dimensioneringsmodell som man 
kan använda sig av. Bygglovskontoret 
skickar sedan ut handlingarna på 
remiss varpå Tekniska Verken skickar 
ett remissyttrande. För att undvika 
att problem uppstår är det smart att 
stämma av val av insamlingslösning 
med Tekniska Verken i tidigt skede. 

När byggnaden sedan står klar och 
det börjar bli dags för inflyttning är det 
viktigt att kontakta Tekniska Verken 
senast 6 veckor innan inflyttning för att 
säkerställa att utställning av kärl och 
eventuell besiktning av avfallsutrymmet 
hinns med. 

Samordning/dialog med kommun kring tänkt lösning

Granskningsperiod
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Utbyggnad av fastighetsnära insamling av förpackningar 2024-2027

2024
Kommunalt insamlingsansvar 

förpackningar
- Fastighetsnära insamling, eller

- Lättillgängliga insamlingsplatser 
- Återvinningscentraler

2022-2023
Producenterna har fortsatt ansvar för 

insamling av förpackningar

2027
Krav på fastighetsnära insamling av 

förpackningar
- Fastighetsnära insamling

- Skrymmande förpackningar vid 
lättillgängliga insamlingsplatser

2026
Insamling på populära platser
- Torg och parker över 2000 

kvadratmeter
- Plast på andra populära platser

Vanliga 
förpackningar

Skrymmande 
förpackningar

(     ?    )

Utbyggnad av fastighetsnära insamling av förpackningar 2024-2027

2024
Kommunalt insamlingsansvar 

förpackningar
- Fastighetsnära insamling, eller

- Lättillgängliga insamlingsplatser 
- Återvinningscentraler

2022-2023
Producenterna har fortsatt ansvar för 

insamling av förpackningar

2027
Krav på fastighetsnära insamling av 

förpackningar
- Fastighetsnära insamling

- Skrymmande förpackningar vid 
lättillgängliga insamlingsplatser

2026
Insamling på populära platser
- Torg och parker över 2000 

kvadratmeter
- Plast på andra populära platser

Vanliga 
förpackningar

Skrymmande 
förpackningar

(     ?    )

Utbyggnad av fastighetsnära insamling av förpackningar 2024-2027

2024
Kommunalt insamlingsansvar 

förpackningar
- Fastighetsnära insamling, eller

- Lättillgängliga insamlingsplatser 
- Återvinningscentraler

2022-2023
Producenterna har fortsatt ansvar för 

insamling av förpackningar

2027
Krav på fastighetsnära insamling av 

förpackningar
- Fastighetsnära insamling

- Skrymmande förpackningar vid 
lättillgängliga insamlingsplatser

2026
Insamling på populära platser
- Torg och parker över 2000 

kvadratmeter
- Plast på andra populära platser

Vanliga 
förpackningar

Skrymmande 
förpackningar

(     ?    )

Utbyggnad av fastighetsnära insamling av förpackningar 2024-2027

2024
Kommunalt insamlingsansvar 

förpackningar
- Fastighetsnära insamling, eller

- Lättillgängliga insamlingsplatser 
- Återvinningscentraler

2022-2023
Producenterna har fortsatt ansvar för 

insamling av förpackningar

2027
Krav på fastighetsnära insamling av 

förpackningar
- Fastighetsnära insamling

- Skrymmande förpackningar vid 
lättillgängliga insamlingsplatser

2026
Insamling på populära platser
- Torg och parker över 2000 

kvadratmeter
- Plast på andra populära platser

Vanliga 
förpackningar

Skrymmande 
förpackningar

(     ?    )
Utbyggnad av fastighetsnära insamling av förpackningar 2024-2027

2024
Kommunalt insamlingsansvar 

förpackningar
- Fastighetsnära insamling, eller

- Lättillgängliga insamlingsplatser 
- Återvinningscentraler

2022-2023
Producenterna har fortsatt ansvar för 

insamling av förpackningar

2027
Krav på fastighetsnära insamling av 

förpackningar
- Fastighetsnära insamling

- Skrymmande förpackningar vid 
lättillgängliga insamlingsplatser

2026
Insamling på populära platser
- Torg och parker över 2000 

kvadratmeter
- Plast på andra populära platser

Vanliga 
förpackningar

Skrymmande 
förpackningar

(     ?    )

Utbyggnad av fastighetsnära insamling av förpackningar 2024-2027

2024
Kommunalt insamlingsansvar 

förpackningar
- Fastighetsnära insamling, eller

- Lättillgängliga insamlingsplatser 
- Återvinningscentraler

2022-2023
Producenterna har fortsatt ansvar för 

insamling av förpackningar

2027
Krav på fastighetsnära insamling av 

förpackningar
- Fastighetsnära insamling

- Skrymmande förpackningar vid 
lättillgängliga insamlingsplatser

2026
Insamling på populära platser
- Torg och parker över 2000 

kvadratmeter
- Plast på andra populära platser

Vanliga 
förpackningar

Skrymmande 
förpackningar

(     ?    )

Utbyggnad av fastighetsnära insamling av förpackningar 2024-2027

2024
Kommunalt insamlingsansvar 

förpackningar
- Fastighetsnära insamling, eller

- Lättillgängliga insamlingsplatser 
- Återvinningscentraler

2022-2023
Producenterna har fortsatt ansvar för 

insamling av förpackningar

2027
Krav på fastighetsnära insamling av 

förpackningar
- Fastighetsnära insamling

- Skrymmande förpackningar vid 
lättillgängliga insamlingsplatser

2026
Insamling på populära platser
- Torg och parker över 2000 

kvadratmeter
- Plast på andra populära platser

Vanliga 
förpackningar

Skrymmande 
förpackningar

(     ?    )

Utbyggnad av fastighetsnära insamling av förpackningar 2024-2027

2024
Kommunalt insamlingsansvar 

förpackningar
- Fastighetsnära insamling, eller

- Lättillgängliga insamlingsplatser 
- Återvinningscentraler

2022-2023
Producenterna har fortsatt ansvar för 

insamling av förpackningar

2027
Krav på fastighetsnära insamling av 

förpackningar
- Fastighetsnära insamling

- Skrymmande förpackningar vid 
lättillgängliga insamlingsplatser

2026
Insamling på populära platser
- Torg och parker över 2000 

kvadratmeter
- Plast på andra populära platser

Vanliga 
förpackningar

Skrymmande 
förpackningar

(     ?    )

TIDSLINJE AVFALLSLAGSTIFTNING

2022-2023
Producenterna har fortsatt 

ansvar för insamling av 
förpackningar

2024
Kommunalt insamlingsansvar 

för förpackningar

- Fastighetsnära insamling, 
eller 

- Lättillgängliga 
insamlingsplatser 

- Återvinningscentraler 

2026
Insamling på populära platser 

- Torg och parker över 2000 
kvadratmeter 

- Plast på andra populära 
platser 

UTBYGGNAD AV FASTIGHETSNÄRA INSAMLING AV FÖRPACKNINGAR 2024-2027

2027
Krav på fastighetsnära 

insamling av förpackningar 

- Fastighetsnära insamling 

- Skrymmande förpackningar 
vid lättillgängliga 
insamlingsplatser 

VANLIGA 
FÖRPACKNINGAR 

SKRYMMANDE 
FÖRPACKNINGAR
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Godkända behållare/kärl i Kiruna 
kommun

Behållare för mat- och restavfall som 
tillhandhålls av Tekniska Verken är 
kärl. De kärlstorlekar som Tekniska 
Verken tillhandhåller är 140 liter 
för matavfall, 190 liter, 240 liter, 
370 liter för restavfall. 660 liter för 
restavfall erbjuds till flerfamiljshus och 
verksamheter i tätorten. 

Andra typer av behållare för 
mat- och restavfall godkänns i 
dagsläget inte, exempelvis sopsug, 
underjordsbehållare, container.

Fram till utgången av december 
2023 sköts den fastighetsnära 
insamlingen av förpackningar av 
insamlingsföretag som har avtal med 
Förpackningsinsamlingen AB (FTI). 
De typer av kärl som i dag används 
är densamma som för mat- och 
restavfall (140-660). Från och med 
1 januari 2024 tar kommunen över 
insamlingsansvaret.

Boverkets rekommendation om 
avstånd till avfallsutrymme (50 
meter från entréer)

I Boverkets byggregler (2011:6) – 
föreskrifter och allmänna råd, avsnitt 
3:422, framgår att avståndet mellan 
byggnadens entréer och utrymmen 
eller anordningar för avfall bör inte 
överstiga 50 meter för flerbostadshus. 
Denna skrivelse har i vissa fall 
tolkats som ett skall-krav, men det 
är ett allmänt råd. Tekniska Verken 
är av uppfattningen att placering 
av miljörum eller anordningar för 
avfall bör placeras så nära entréerna 
som det är möjligt. Dock kan det 
av olika skäl vara bättre att placera 

KOMMUNSPECIFIKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KIRUNA

miljörummet eller anordningar för 
avfall på ett längre avstånd än 50 
meter från entrén, exempelvis utifrån 
trafiksäkerhet eller för att bibehålla en 
samlad avfallshantering i kvarteret. 

Underjordsbehållare (nedgrävda 
behållare, markbehållare, behållare i 
mark)

Underjordsbehållare är ett alternativ 
till hämtning via kärl. Det kan vara 
en praktiskt och estetiskt tilltalande 
avfallslösning, då en stor del av 
avfallet lagras under mark. Intresset 
för underjordsbehållare i Kiruna 
har varit litet, det har också funnits 
frågetecken hur det skulle fungera i 
kommunens arktiska klimat. Tekniska 
Verken har dessutom inte i dagsläget 
fordon som klarar av att tömma 
sådana anordningar (krantömda). 
Därför godkänns inte dessa 
lösningar i nuläget. Tekniska Verken 
kommer dock med anledning av nya 
förpackningsregleringen utreda hur 
framtida insamling kommer se ut, och 
i denna utredning kommer säkerligen 
även underjordsbehållare utredas. 

Dragväg

I Avfall Sveriges handbok (2018), 
avsnitt 6.3, finns information om 
dragvägar. Med dragväg avses 
väg mellan avfallsutrymme och 
hämtningsfordonets uppsamlingsplats, 
d.v.s. där hämtningspersonalen 
drar eller skjuter kärlen. I avsnittet 
framgår att det finns riktlinjer som 
säger att dragvägen ska vara så 
korta som möjligt och inte överstiga 
10 meter. Utifrån det klimat som är 
i Kiruna så vill Tekniska Verken att 
dragvägen är så kort som möjligt, 10 
meter kan vara mycket långt med de 

snömängder som kan komma. Helst 
ska hämtningsfordonet kunna parkera 
precis utanför miljörummet. 
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Lättillgängliga insamlingsplatser (LIP)

Detta insamlingssystem kan jämföras 
med det tidigare systemet med 
återvinningsstationer (ÅVS). Från 
och med 1 januari 2024 till och med 
utgången av december 2026 kan LIP 
användas för insamling av alla typer 
av förpackningar. Men från och med 1 
januari 2027, när FNI är utbyggt, kommer 
framförallt insamling av de skrymmande 
förpackningarna hänvisas till LIP. 

I nuläget samlas även returpapper 
(tidningar) in på ÅVS:erna. För 
flerbostadshus och verksamheter är det 
även möjligt att teckna abonnemang för 
FNI av returpapper.

Populära insamlingsplatser (PIP)

Från och med 1 januari 2026 ska 
insamling av förpackningsavfall även 
ske vid populära platser (torg och parker) 
samt på andra populära platser där det 
uppkommer betydande mängder sådant 
förpackningsavfall och kommunen har 
renhållningsansvar. Denna insamling sker 
genom gaturenhållningen och därför ska 
planering av kärl stämmas av med Gata/
Park på Tekniska Verken. 

BILAGA 1: AVFALLSHANTERING PÅ ALLMÄN PLATSMARK (ÅVC, LIP & PIP)

Avfall som består av plastförpackningar 
ska dessutom samlas in på andra 
populära platser där det uppkommer 
betydande mängder sådant 
förpackningsavfall, och där kommunen 
har renhållningsansvar. 

Utöver de vanliga 
förpackningsfraktionerna ska 
kommunen även underlätta för 
producentansvarsorganisationer som 
driver retur-system att placera ut 
insamlingskärl för de plastflaskor och 
metallburkar som ingår i systemet, eller 
själv placera ut insamlingskärl. 

Lättillgängliga insamlingsplatser (LIP) Populära insamlingsplatser (PIP) Återvinnigscentral (ÅVC) 

OBS Finns ej inom NKC.

Lättillgänglig insamlingsplats (LIP)

Fastighetsnära insamling (FNI) – miljöhus (exempelvis för flerbostadshus)

Fastighetsnära insamling (FNI) – via kärl (villor)

Återvinningscentral (ÅVC)

Byt bild till 2-fack?

Populära insamlingsplatser (PIP) – insamling på torg och parker

https://www.sansac.se/decem1

Bildexempel på insamling av avfall på allmän platsmark

Lättillgänglig insamlingsplats (LIP)

Fastighetsnära insamling (FNI) – miljöhus (exempelvis för flerbostadshus)

Fastighetsnära insamling (FNI) – via kärl (villor)

Återvinningscentral (ÅVC)

Byt bild till 2-fack?

Populära insamlingsplatser (PIP) – insamling på torg och parker

https://www.sansac.se/decem1

Lättillgänglig insamlingsplats (LIP)

Fastighetsnära insamling (FNI) – miljöhus (exempelvis för flerbostadshus)

Fastighetsnära insamling (FNI) – via kärl (villor)

Återvinningscentral (ÅVC)

Byt bild till 2-fack?

Populära insamlingsplatser (PIP) – insamling på torg och parker

https://www.sansac.se/decem1
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GRÖNT KANTSTRÅK
HUVUDSTRÅK M. CYKEL

VÄNDPLAN

R10 SOPBIL
R 50 KÄRLSKÅP/SOP

LIP (FD ÅVS)

ÅVC (UTANFÖR NKC)

PIP

STADSPARKEN

BILAGA 1: AVFALLSHANTERING PÅ ALLMÄN PLATSMARK (ÅVC, LIP & PIP)

Till höger redovisas vilka gator som i 
största möjligaste mån ska användas 
för insamling av LIP och PIP samt 
ungefärliga placeringar.

Genom att planera på en översiktlig 
nivå kan renhållningen effektiviseras 
och därmed minska den totala 
transportsträckan, vilket bidrar till 
minskade utsläpp och bättre ljud- och 
luftkvalitet i staden.

TECKENFÖRKLARING

ÅVC (UTANFÖR NKC)


