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Inledning

Detta dokument är framtaget som en vägledning för arkitekter, projektledare, 
projektörer och förvaltare för ny- och ombyggnation av miljöhus och miljörum. 
Dokumentet innehåller framförallt vägledning om miljöhusens och miljörummens 
placering, övergripande utformning och dimensionering men också några punkter 
om förvaltning. För råd och anvisningar avseende konstruktion, materialval och 
tekniska system hänvisas till Poseidons dokument RÅDA Miljöhus/Miljörum.

I texten har ordet ska använts då det finns ett krav i lagstiftningen eller från Poseidon 
medan ordet bör används som en stark rekommendation. Delar av informationen 
är hämtad ur Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen (2009) och Göteborgs 
Stads dokument Gör rum för miljön (2009). 
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Poseidons grundprinciper för 
miljöhus och miljörum

”Poseidon verkar för ett samhälle med uthållig 
tillväxt genom att bygga och förvalta bostäder med 
långsiktig hänsyn till människor och miljö.” Så lyder 
en del av Poseidons miljöanvisning. Det gäller även 
som princip för avfallshanteringen i Poseidons 
bestånd. Som boende hos Poseidon ska det vara 
enkelt att ta miljöansvar och miljöhusens utformning 
ska bidra till insikten om att det mesta går att 
återvinna. Därför ska vi eftersträva att våra miljöhus 
och miljörum ska vara: 

Tillgängliga

De ska placeras längs naturliga gångstråk i våra 
områden. 

Effektiva

Sortering av så många avfallsfraktioner som möjligt 
ska erbjudas och allt avfall bör kunna lämnas på ett 
och samma ställe. Utrymmena ska vara flexibla för 
att kunna möta framtida krav på avfallshanteringen. 

Trygga

Stora fönsterpartier och god belysning ska 
eftersträvas för att göra det lätt att se in och ut. 

Rena

Material på väggar och golv som gör utrymmena 
enkla att hålla rena ska användas. 

Snygga

Varje hus/rum ska formges för att kännas 
välkomnande och smälta in i omgivningarna.
 

Olika typer av avfallsutrymmen  
– vad påverkar valet?

Beroende på tillgång till mark, bostadsområdets 
utformning och ekonomin i det aktuella projektet 
kan tre olika typer av avfallsutrymmen väljas; 
Miljöhus (+5 °C), oisolerat miljöhus och miljörum. 
Typen av avfallsutrymme och ingående material har 
stor påverkan på byggkostnaden. Nedan redogörs 
kortfattat för förutsättningarna för de olika typerna 
av avfallsutrymmen:

Miljöhus (+5 °C)

Ett fristående isolerat hus med uppvärmningssystem 
för källsortering.  

• Uppvärmning under de kalla årstiderna minskar 
halkrisken. En temperatur på  
+5°C eftersträvas under de kalla årstiderna. 

• Kan utrustas med vatten och avlopp för att 
underlätta städning. Om vatten och avlopp inte 
finns tar städningen längre tid och kostar något 
mer.  

• Kostnaden för uppförande är väsentligt högre än 
för oisolerade miljöhus.  

• Behöver uppvärmning under de kalla årstiderna 
och god ventilation hela året vilket ökar 
driftskostnaderna. 

• Har oftast isolering och fuktspärr 
(diffusionsspärr) och riskerar fuktskador om de 
fryser.  
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Miljöhus (+5 °C) Julaftonsgatan

Oisolerat miljöhus Doktor Billqvists gata

Miljörum Olskroksgatan

Oisolerat miljöhus

Ett fristående oisolerat hus för källsortering utan 
uppvärmningssystem.  

• Avsaknad av uppvärmning under de kalla 
årstiderna ger lägre komfort för boende och 
personal men lägre temperatur ger också mindre 
problem med lukt och flugor. 

• Vanligtvis utan vatten och avlopp men 
sommarvatten kan installeras. 

• Kostnaden för uppförande är väsentligt lägre än 
för miljöhus med uppvärmningssystem. 

• Har lägre driftskostnader än miljöhus med 
uppvärmningssystem.

Miljörum

Ett utrymme i befintlig fastighet för källsortering, 
oftast med uppvärmningssystem. 

• En bra lösning då det inte finns tillgång till mark 
för fristående miljöhus. 

• Kan ibland vara svårare att optimera placeringen 
så att tillgängligheten blir god både för de 
boende och för de som hämtar avfallet. 

• Den alternativa användningen av utrymmet 
måste beaktas när kostnaden beräknas. 

I samband med att valet av avfallsutrymme görs ska 
det även beaktas hur man ska ta hand om grovavfall, 
elavfall och farligt avfall i bostadsområdet.
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Placering av miljöhus/miljörum

Placeringen av miljöhus/miljörum är en avvägning 
mellan flera intressen som ibland kan stå i konflikt 
med varandra. För att åstadkomma god tillgänglighet 
och bra sortering ska avfallsutrymmet finnas så nära 
de boende som möjligt och man bör kunna lämna 
alla fraktioner på samma ställe. För att minimera 
risken för olyckor vid hämtning med sopbil ska dock 
avfallsutrymmet placeras så att man inte behöver 
köra sopbilar in på gårdarna. För att åstadkomma 
en bra arbetsmiljö för renhållningspersonalen 
ska fordonet kunna parkera i anslutning till 
avfallsutrymmet. Hänsyn måste också tas så att 
boende inte påverkas av buller, lukt och andra 
störningar. Avvägning mellan dessa intressen måste 
göras från fall till fall.

Tillgänglighet för boende

Det ska vara lätt för de boende att lämna sitt 
avfall. Därför bör miljöhuset/miljörummet ligga så 
nära bostäderna som möjligt. Avståndet mellan 
bostadsentré och avlämningsplats för kärl- och 
säckavfall bör inte överstiga 50 meter men 
får avgöras från fall till fall beroende på lokala 
förhållanden. Det kan därför vara bättre med flera 
mindre miljöhus/miljörum än ett stort.

Miljöhuset/miljörummet ska vara anpassat till 
funktionshindrades behov.  

Sorteringsresultaten blir bättre om alla olika 
fraktioner kan lämnas på samma ställe. Det 
underlättar om även grovavfall och elavfall kan 
lämnas i anslutning till miljöhuset/miljörummet. 

Miljöhuset/miljörummet bör placeras strategiskt 
längs naturliga gångstråk i bostadsområdet. Det kan 
vara i närheten av bilparkering eller vid gångväg till 
hållplats för kollektivtrafik.

Miljöhuset/miljörummet ska alltid placeras i 
markplan. 

Störningar för omgivningen

Miljöhuset/miljörummet ska placeras, utformas och 
skötas så att störningar för boende och grannar 
undviks. Störningar kan uppkomma i form av buller, 
lukt och olycksrisker. 

Låg temperatur minskar risken för dålig lukt och 
flugor. Miljöhuset/miljörummet bör därför inte 
placeras med stora fönsterpartier i söderläge, såvida 
inte solinstrålning skärmas av med förlängd takfot. 

Enligt Stadsbyggnadskontorets riktlinjer för bygglov 
bör ett miljöhus placeras minst 8 meter från 
bostadsfönster, balkong eller uteplats med hänsyn 
till lukt. 

Miljöhus bör inte placeras i närheten av 
friskluftsintag. 

Arbetsmiljöaspekter och trafiksäkerhet 
(se även avsnittet om transportvägar)

Hämtning ska kunna utföras på ett trafiksäkert sätt. 

Från hämtningssynpunkt är det bättre att placera 
avfallsutrymmen vid infarten eller i utkanten av ett 
bostadsområde, så att man aldrig behöver köra in 
bland människor och bostäder. 

Att placera miljöhus/miljörum intill lekplatser 
är inte lämpligt. Sopbilen drar till sig barnens 
uppmärksamhet och ökar risken för olyckor. 

Avfallskärlen ska placeras så nära sopbilens 
lastningsplats som möjligt eftersom kärlen är tunga 
att dra. 

Långa dragvägar för kärl bör undvikas både för att 
åstadkomma en bra arbetsmiljö och att undvika 
dragvägsavgift. 



Miljöhus Balladgatan med bra placering i förhållande till boende och uppställningsplats för hämtfordon. 
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Transportvägar för fordon och 
hämtningspersonal

Detta avsnitt baseras på uppgifter från Avfall 
Sveriges handbok för avfallsutrymmen.

Tillfartsväg och vändplats för insamlings-fordon

Tillfartsvägen fram till miljöhuset/ miljörummet 
ska vara lättframkomlig och sikten ska vara god. 
Chauffören kan aldrig tvingas att ta risker eller köra 
på en väg som han/hon bedömer inte är framkomlig. 

Det är en fördel om miljöhuset/miljörummet 
kan placeras så att sopbilen inte behöver 
vända. Backning får inte förekomma annat än i 
undantagsfall och aldrig på gång- och cykelvägar, 
i bilfria områden, intill lekplatser, bostadsentréer, 
skolor, förskolor eller äldreboenden. 

Sopbilens storlek ställer krav på hur tillfartsvägar och 
vändplats utformas:

• Körbanan ska vara hårdgjord och dimensionerad 
för minst belastningsklass 2 (BK2).  

• Vägen bör vara minst 5,5 meter bred om körning 
i båda riktningarna förekommer. Om parkering 
tillåts måste vägen vara bredare. Om vägen är 
mötesfri och det inte finns parkerade fordon kan 
vägen vara smalare men den bör vara minst 3,5 
meter.  

• Fri höjd ska vara minst 4,7 meter året om.  

• Vid återvändsgata ska vändplats finnas som 
är dimensionerad för sopbil. Vändplatsen kan 
utformas som en vändplan eller trevägskorsning, 
se illustration. 

• Vändplanen ska ha en diameter av minst 18 
meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 
meter runt om.  

• Vändyta för backvändning, i form av 
trevägskorsning, ska vara minst 15 meter djup. 

• Området ska vara lätt att snöröja. Snövallar får 
inte inkräkta på vägbredden.

Exempel på vändplatser för sopbilar (Källa: Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen)
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Lastningsplats

Sopbilen bör inte hindra annan trafik när den står 
still och avfall lastas. Platsen måste vara så stor 
att det finns plats att hantera kärl på platsen. Ytan 
ska vara plan och hårdgjord och följande mått 
rekommenderas: Bredd: 4,6 meter, Längd 15 meter, 
Fri höjd: 4,7 meter.

Gångväg mellan hämtfordon och  
avfallsbehållare

Vägen mellan miljöhuset/miljörummet och sopbilens 
lastningsplats och som används vid hämtning av kärl 
benämns här gångväg.

Med hänsyn till hämtningspersonalens arbetsmiljö 
krävs att gångvägen fram till avfallsutrymmet 
och avfallsbehållarna är lättframkomlig. Typen 
av underlag, underlagets lutning och kärlens vikt 
och utformning har betydelse. Följande krav och 
rekommendationer gäller:

• Gångvägen ska vara jämn, hårdgjord, halkfri 
och utan trånga passager eller hinder året om. 
Trappsteg får inte förekomma. Gatsten bör 
undvikas. 

• Avståndet mellan hämtfordon och 
avfallsutrymmet ska vara så kort som möjligt. 
Högst 10 meter rekommenderas, mätt mellan 
fordonets uppställningsplats och mitten på 
miljöhuset/miljörummet. Maximal tillåten längd 
är 25 meter. Dragvägsavgift tas ut från första 
metern.  

• Gångvägen ska vara minst 1,2 meter bred och 
om den ändrar riktning ska bredden där vara 
minst 1,35 meter.  

• Fri höjd bör vara minst 2,1 meter. 

• Gångvägen bör inte ha någon lutning. Om 
lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga 
1:20 för att belastningen ska vara acceptabel 
och får inte överstiga 1:12. Ibland kan en ramp 
behöva anordnas. Lutningen på rampen bör 
inte överstiga 1:12 och längden innan eventuellt 
vilplan bör inte överstiga 12 meter. Vilplanet ska 
vara minst 1,5 meter.
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Dimensionering och prioritering 
av avfallsfraktioner
Vilka fraktioner ska finnas?

Poseidon eftersträvar att erbjuda sortering av så 
många avfallsfraktioner som möjligt i våra miljörum/
miljöhus.  Följande fraktioner bör alltid finnas:

1. Matavfall
2. Restavfall
3. Tidningar och trycksaker
4. Glasförpackningar färgade
5. Glasförpackningar ofärgade
6. Metallförpackningar
7. Plastförpackningar 
8. Pappersförpackningar
9. Wellpapp (kan vid utrymmesbrist sorteras 

tillsammans med pappersförpackningar)
10. Ljuskällor (glödlampor, lågenergilampor, LED-

lampor mm)
11. Lysrör
12. Småbatterier
13. Mindre elavfall (mobiltelefoner, laddare, små 

leksaker etc.)

Utöver dessa fraktioner bör också större elavfall 
(tv- och radioapparater, hårtork, brödrost etc.) kunna 
lämnas. I första hand bör detta ske i närliggande 
utrymme, se rubriken Utrymme för grovavfall, 
elavfall och farligt avfall nedan, och i andra hand i 
miljöhuset/miljörummet. Möjligheten till insamling 
av stöldbegärliga fraktioner, såsom elavfall, bör 
värderas från fall till fall. 

Av utrymmesskäl och andra praktiska orsaker är det 
ibland inte möjligt att erbjuda sortering av samtliga 
fraktioner. I ett sådant fall är det fraktionerna 3-9 
som bör prioriteras ned, eftersom det finns ett 
publikt insamlingssystem för förpackningar och 
tidningar. Det bör dock kontrolleras var närmsta 
återvinningsstation för dessa fraktioner finns så att 
avståndet är rimligt.

Framtida krav på avfallshanteringen kan innebära 
att fler fraktioner kan komma att behöva sorteras 
i miljöhuset/ miljörummet. T.ex. kan det bli aktuellt 
att sortera även kläder/textilier, matfett och föremål 
för återbruk. Miljöhuset/ miljörummet bör vara 
väl tilltaget och flexibelt för att kunna svara mot 
framtida krav.

Utrymme för grovavfall, elavfall och  
farligt avfall

Grovavfall ska antingen samlas in i särskilda 
grovavfallsrum eller i containrar som regelbundet 
ställs ut i bostadsområdet. Även större elavfall bör 
samlas in i grovavfallsrum, till exempel i elhäckar. 
Mindre elavfall bör däremot samlas in i miljöhuset/
miljörummet eftersom sådana produkter annars 
lätt slängs bland restavfallet. Det är en fördel om 
grovavfallsrummet ligger i anslutning till miljöhuset/
miljörummet och det är viktigt att information 
om var det ligger och vad man kan lämna där 
finns i miljöhuset/miljörummet. Ett lättillgängligt 
grovavfallsrum minskar risken att grovavfall ”breder 
ut sig” på golvet i miljöhuset/miljörummet.

Utrymme för grovavfall och elavfall ska uppfylla 
samma krav och rekommendationer som övriga 
avfallsutrymmen. 

För farligt avfall, såsom färgrester, lösningsmedel 
och kemikalier, hänvisas hyresgästerna 
huvudsakligen till kommunens miljöstationer, 
Farligt avfall-bilen och återvinningscentraler och 
Poseidon tillhandahåller generellt inte utrymmen där 
hyresgästerna kan lämna detta. Poseidons personal 
bör dock kunna ta emot farligt avfall om behov 
uppstår. Överlämnande bör då ske personligen och 
förvaring bör ske i ett låsbart, brandsäkert, invallat 
plåtskåp. Barn ska inte ha möjlighet att komma åt det 
farliga avfallet. 

För att minska antalet transporter av ljuskällor, 
lysrör, småbatterier och mindre elavfall bör det 
också finnas utrymmen i bostadsområdet där 
dessa fraktioner kan mellanlagras i större behållare. 
Transport av avfallet från miljöhus/miljörum sköts 
vanligtvis av avfallsentreprenören.
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Avfallsmängder och dimensionering

Hur stort ett miljöhus/miljörum behöver vara 
beror på antal och typ av hushåll, avfallsmängder, 
hämtningsintervall och i vilken utsträckning avfallet 
källsorteras. Vid dimensionering av ett nytt miljöhus/
miljörum är det viktigt att väga kostnaderna för 
utrymmet mot hämtningsfrekvensen för de olika 
fraktionerna. 
För att minska kostnaderna för hämtning och antalet 
transporter bör hämtning av avfall inte behöva ske 
oftare än en gång per vecka. 

Mängden avfall som behöver hämtas kan 
variera stort, det finns inga normalhushåll. I 
bostadsområden med många barnfamiljer 
blir avfallsmängderna större än om det finns 
fler pensionärer i området. Eftersom både 
sammansättningen av hyresgäster och 
konsumtionsmönstren förändras över tid är det 
svårt att ange exakta siffror som gäller år efter år.

1 Avfall Sverige, 2019, Handbok för avfallsutrymmen.  
2 Sammanvägning av olika källor: Avfall Sverige Rapport U2013:19, Förpacknings- och tidningsinsamlingens statistik 2013 och sam-
manställd data från 20 av Poseidons miljörum 2013. 

Avfallsfraktion Ungefärlig mängd/
vecka och lägenhet, 
liter1

Ungefärlig mängd/ 
vecka och lägenhet, 
kg2 

Vanligaste kärlstorlek, 
liter

Matavfall 15 0,5-2 140

Restavfall (sorterat 
brännbart avfall)

50 4-7 600, 660

Tidningar och trycksaker 15 0,5-3 240, 370, 660

Glasförpackningar 
färgade 

2 0,4-0,7 190, 240

Glasförpackningar 
ofärgade 

1 0,2-0,4 190, 240

Metallförpackningar 2 0,05-0,1 240, 370, 660

Plastförpackningar 10-12 0,1-0,8 240, 370, 660

Pappersförpackningar 
inklusive wellpapp

35 0,2-0,9 370, 660
Rullhäck kan användas 
för wellpapp

Ungefärliga avfallsmängder per lägenhet och vecka

Vid dimensionering av miljöhus/ miljörum måste 
man ge möjlighet till flexibilitet eftersom mängderna 
ibland kan avvika från det som anses ”normalt”. Ta 
hellre till för mycket än för lite. Tomma kärl kan alltid 
plockas bort men det är svårt att få plats med fler 
kärl än planerat, om utrymmet är begränsat. 

De mängder som anges i tabellen nedan bygger 
huvudsakligen på siffror från Avfall Sverige och bör 
användas som vägledning vid dimensionering. För 
ljuskällor, elektronik, batterier och grovavfall finns 
inga tillgängliga uppgifter om vilka mängder som 
genereras.



För att beräkna hur många kärl som behövs för 
respektive avfallsfraktion, om tömning sker en gång 
per vecka, används den enkla formeln nedan.

I många bostadsområden är källsorteringen 
bristfällig och man bör då planera för fler kärl för 
restavfall än vad formeln visar. Man kan också 
behöva ha fler kärl för att klara toppar i belastning 
vid storhelger mm. 

Med hjälp av måtten på kärlen kan behovet av 
golvyta i miljöhuset/miljörummet avgöras. Utöver 

Antal lägenheter x uppskattad volym (liter)/vecka 
och lägenhet för aktuell fraktion

Volym (liter)/kärl för aktuell fraktion

Antal kärl  =

13

Dimensionering av antalet kärl med tömning en gång per vecka

plats för kärl ska den fria gången mellan olika kärl 
vara minst 1,5 meter och avståndet mellan varje kärl 
minst 6 cm. Utgå alltid från den största storleken på 
kärl vid beräkning av platsbehov mellan kärlen. 
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Avfallsbehållare

Kärl

De vanligast förekommande avfallskärlen rymmer 140 
- 660 liter. De största kärlen, från 400 liter och uppåt, 
har fyra hjul och de mindre har två hjul. Trehjuliga kärl 
av storleken 370 liter kan också förekomma. Minsta 
mått som rekommenderas för varje kärl framgår av 
tabellen nedan. Variationer kan förekomma.

*Om lock ska gå att öppna på kärlen tillkommer kärlets djup
 (= lockets mått).

Volym Bredd Djup Höjd*

140 liter 52 cm 55 cm 109 cm

190 liter 56 cm 70 cm 107 cm

240 liter 58 cm 73 cm 107 cm

370 liter 75 cm 80 cm 107 cm

400 liter 98 cm 82 cm 112 cm

600 liter 110 cm 81 cm 110 cm

660 liter 127 cm 77 cm 130 cm

Rullhäck

Häckar eller rullande lastbärare, med två eller fler 
galler- eller nätväggar, används ofta för elavfall och 
wellpapp och grovavfall. Volym och mått varierar 
men vanligt mått är: Bredd: 70 cm, djup: 80 cm och 
höjd 130 cm. 

Boxar, batteriholkar m.fl. behållare

För glödlampor, lågenergilampor, småbatterier 
och småelektronik används vanligtvis plastboxar 
på 25 liter som sitter i ett ställ eller hängs på en 
list som monteras på väggen. Måtten varierar men 
vanligt mått på en box är: Bredd: 40 cm, djup: 30 
cm och höjd 33 cm. Om ett ställ med tre boxar 
monteras ovanför varandra är höjden ca 120 cm. S.k. 
batteriholkar kan också användas. 

För lysrör kan särskilda kartongrör med diameter ca 
30 cm och höjd ca 100 cm eller fat med diameter ca 
60 cm, höjd ca 90 cm användas.
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Nedan beskrivs de övergripande principerna för 
utformningen av miljöhus/miljörum. För råd och 
anvisningar avseende konstruktion, materialval och 
tekniska system hänvisas till Poseidons dokument 
RÅDA Miljöhus/Miljörum.

Övergripande om utformningen

Miljöhusen/miljörummen är en viktig del i Poseidons 
miljöprofil. Varje miljöhus/miljörum ska formges 
för att kännas välkomnande och tryggt och i så 
stor utsträckning som möjligt utnyttja färg, form 
och material som redan finns i området. Miljöhus/
miljörum ska ge ett positivt intryck och förmedla 
att källsortering är något viktigt och en självklar 
del i vardagen. Ett avfallsutrymme som är estetiskt 
tilltalande utnyttjas mer och sköts oftast bättre av 
både boende och Poseidons personal.  

Storlek

Miljöhuset/miljörummet bör vara väl tilltaget 
och flexibelt. Storleken på rummet bestäms av 
antalet lägenheter, storleken på och antalet kärl 
som behöver finnas där samt hämtfrekvensen. 
Kärl ska placeras så att draghandtaget kan nås 
från gången. För detaljer om dimensionering, 
antal avfallsbehållare m.m. se avsnittet om 
dimensionering.

Layout av utrymmet och placering av kärl

Det finns många sätt att disponera ytan i ett miljöhus 
eller miljörum och vad som är bäst avgörs från fall till 
fall. Nedan följer några generella rekommendationer: 

• Eftersträva hellre ett utrymme med liknande 
mått i bredd och djup än ett avlångt utrymme. 
Om rummet är avlångt, eftersträva att placera 
entrédörren på långsidan, alternativt en dörr i 
varje ända av rummet. Ett avlångt utrymme med 
en entrédörr på kortsidan inbjuder inte till att 
besöka kärlen som står längst in.  

• Beroende på hur de naturliga gångstråken 
i bostadsområdet ser ut kan miljöhuset/
miljörummet förses med två dörrar. 

• Om ett miljörum/miljöhus är stort kan 
stödväggar, ca 1,3 meter höga, uppföras i mitten 
av rummet. Runt dessa kan kärl ställas på en eller 
två sidor. Om stödväggarna görs för höga är det 

svårt för avfallslämnaren att se vad som finns på 
andra sidan. Ett alternativ till stödväggar är att en 
avbärarlist fästs mellan två lodräta pelare som 
kärlen kan ställas vid (se illustration).  

• Placera eventuella stödväggar mitt i rummet så 
att det går att gå runt dem, inte så att de ansluter 
till en yttervägg och ”återvändsgator” skapas. 

• Placera eventuella stödväggar så att bästa 
möjliga överblick över rummet fås från entrén. 
Sätt den hellre i riktning från entrén och in i 
rummet än tvärs över rummet. 

• Bärande pelare för stödväggar/avbärarlister 
bör undvikas för att öka flexibiliteten i rummet. 
Stödväggar bör kunna tas bort vid behov.    

• Ett miljörum är ofta begränsat till ett befintligt 
utrymme. Om möjligt, ta bort innerväggar som 
skapar olika rum för att skapa trygghet och ge 
avfallslämnaren överblick. 

• Inkastluckor för avfall från utsidan ska undvikas 
eftersom det ofta leder till felsortering och 
merarbete för personalen. 

• Det är också viktigt att tänka igenom placeringen 
av de olika behållarna. Om det finns flera kärl för 
samma fraktion bör dessa ställas tillsammans. 
Kärlet för det vanligaste avfallet ska placeras 
närmast dörren.  

• Tänk på att alltid placera kärl för matavfall längre 
in i soprummet än kärlet för restavfall, annars 
kan stressade och slarviga hyresgäster slänga 
sitt restavfall i fel kärl. 

• Undvik att placera kärl framför fönsterpartier då 
det begränsar ljusinsläppet, förfular intrycket 
utifrån och försvårar skyltningen av kärlet. 

Miljöhusets/miljörummets  
utformning och funktion
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Exempel på utformning och placering av kärl för miljöhus för ca 50 lägenheter. 

Alternativ till stödvägg: Avbärarlist mellan två lodräta pelare. 
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Höjd

Rumshöjden ska vara minst 2,1 meter. Installationer 
får inte begränsa den fria höjden.

Dörr

Dörröppning som används vid transport av avfall 
ska inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. I 
undantagsfall kan tröskel vara kvar om den förses 
med ramp på båda sidor. Dörröppningen ska vara 
minst 1 meter och helst 1,2 meter med fri höjd på 
2 meter. Dörren ska vara lätt att öppna och stänga. 
Dörren ska vara lätt att ställa upp med dörrstopp. 
Tunga dörrar ska förses med dörröppningsautomatik. 
Dörren bör ha släplist som skydd mot skadedjur och 
en skyddsplåt på insidan som skydd mot nötning, 
slag och stötar.

Väggar

Material ska väljas så att väggarna är tåliga och lätta 
att rengöra. Ljusa färgval rekommenderas. För att 
minska skador i utrymmet vid rangering av kärl ska 
en avbärarlist placeras på väggen 0,90-1,20 meter 
från golvet. 

Golv

Golv ska vara halkfritt men samtidigt vara lätt 
rengörbart. Blanka golv ökar halkrisken. 

Fönster 

Stora fönsterpartier i flera riktningar ska eftersträvas 
för att miljöhuset ska kännas välkomnande när man 
ska gå in och tryggt när man är inne. Avvägning 
ska göras mot risken att närboende störs av insyn 
i miljöhuset/miljörummet och att fönster, främst i 
söderläge, kan öka solinstrålningen vilket medför 
ökad risk för lukt och flugor.

Belysning

God belysning är viktigt för god funktion och 
trygghet, både i och utanför miljöhuset/miljörummet. 
Rörelsedetektor är bra och om sådan används bör 
lamporna tändas direkt när dörren öppnas och 
hållas tända hela tiden som någon befinner sig i 
rummet. Tänk också på att skapa god belysning vid 
informationstavlor etc.

Ventilation

God ventilation ska finnas i miljöhuset/miljörummet. 
Frånluftsflödet bör vara minst 5 l/s och m2 golvyta. 
Frånluftsuttag bör placeras där kärlen för matavfall 
står. 

Hygien

Miljöhuset/miljörummet ska utformas så att det 
är lätt att städa. I miljöhus med värmesystem och 
miljörum kan vatten och avlopp installeras. Det 
är dock inte nödvändigt eftersom städpersonal 
också kan ta med sig vatten. Råttor och 
andra skadedjur ska hindras att komma in i 
avfallsutrymmet, vilket innebär att öppningar större 
än 5 mm inte får förekomma. Nät ska finnas för 
ventilationsöppningarna. 

Dålig lukt och flugor ska i första hand förebyggas, 
se avsnittet om skötsel. Om dålig lukt blir 
ett stort problem kan luftreningsutrustning 
med joniseringsteknik installeras. Eventuell 
luftreningsutrustning bör placeras i närheten 
av matavfallskärlen men tillräckligt långt från 
frånluftsuttaget för att inte effekten ska försvinna. 
Eftersom luftrening i miljöhus och miljörum inte fullt 
ut är utrett ska kontakt alltid tas med Poseidons 
trädgårdscontroller före installation för aktuella 
riktlinjer.

I miljöhus/milljörum där det blir problem med 
flugor kan flugfångare installeras i taket ovanför 
matavfallskärlen. Eluttag för detta bör förberedas 
från början. 

Buller

Hämtningen får inte medföra bullerstörning för 
dem som bor eller vistas i närheten av miljöhuset/ 
miljörummet eller lastningsplats. Avfallsutrymmet 
ska vara väl isolerat mot bostad eller arbetslokal som 
ligger vägg i vägg med utrymmet. 

Hylla för matavfallspåsar mm

På en innervägg ska en hylla för matavfallspåsar 
finnas. 

Skyltning och information

Det är viktigt att redan från början tänka igenom hur 
skyltning av kärl och annan information ska se ut. 
Ett nog så fint miljöhus/miljörum kan ge ett stökigt 
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intryck om skyltningen inte är bra. Erfarenheterna 
om vilken typ av skyltning som fungerar bäst byggs 
ständigt på och Poseidon utvärderar olika lösningar. 
Kontakt ska därför alltid tas med Poseidons 
kretsloppscontroller för aktuella riktlinjer. Tills vidare 
gäller riktlinjerna nedan.

Utvändigt ska avfallsutrymmena skyltas med 
”Miljöhus” eller ”Miljörum”.

På väggen bakom kärlen ska plats finnas för skyltar 
för de olika avfallsfraktionerna. För restavfall 
används 1 skylt per 3 kärl, för matavfall 1 skylt per 
4 kärl och för återvinningsfraktioner 1 skylt per 
fraktion. Skyltarna bör fästas på ett sådant sätt att 
de sitter kvar men är lätta att byta ut. Skyltarna ska i 
första hand sättas upp på väggen med hjälp av den 
dubbelhäftande tejpen som finns på skyltarna vid 
leverans . 

Kärl som står i mitten av rummet längs en stödvägg 
eller avbärarlist som sitter mellan två pelare ska 
också skyltas. Skyltarna kan då hängas på en vajer 
som spänns mellan pelarna. Ett annat alternativ är 
att hänga skyltarna från en list i taket. 

Som komplement till skyltarna för de olika avfalls-
fraktionerna ska den kompletterande informations-
tavlan ”Så här sorteras du!” användas. Informations-
tavlan finns i 3 olika storlekar och fästs på väggen på 
en väl synlig plats i miljöhuset/miljörummet.

I miljöhuset/miljörummet ska det finnas information 
om var grovavfall, elavfall och farligt avfall kan 
lämnas och eventuell återkoppling till hyresgästerna 
om sorteringsresultat med mera. Denna information 
kan sitta i en s.k. mäklarskylt i plexiglas som hänger 
från taket i ett fönster i anslutning till entrén. 
Information kan då läsas både från utsidan och 
inifrån rummet. Skylten kan också fästas i fönstret 
med hjälp av två självhäftande klisterlister. Om 
fönster inte finns vid entrén eller om skylten 
hindrar insyn eller förstör intrycket av miljöhuset/ 
miljörummet bör annan placering övervägas, t.ex. en 
skyltram på fasaden. 

För tillfällig information bör det även finnas en 
anslagstavla. Denna placeras på en innervägg där 
den lätt uppmärksammas av avfallslämnarna.

S.k. mäklarskylt upphängd från tak vid entrén

Skylt uppsatt med klisterlister vid entrén



Skyltning av kärl: Skylt uppsatt med dubbelhätftande tejp på vägg

Informationstavlan ”Så här sorterar du!” som komplement till 
skyltning av kärlen. 

Skyltram på fasaden vid entrén

Skyltning av kärl: Skylt hängd från trälist i taket.
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Viktiga frågor avseende skötsel av 
miljöhus och miljörum

Om miljöhuset/miljörummet är välskött och 
hygieniskt ökar chanserna att hyresgästerna sköter 
sorteringen på ett bra sätt och själva bidrar till 
att hålla god ordning. Ofta är det insamlingen av 
matavfall som är svårast att få att fungera bra och 
särskild vikt bör läggas på den. Nedan följer några 
viktiga punkter kring skötseln av avfallsutrymmet:

• Daglig tillsyn av miljöhus/miljörum bör innehålla 
kontroll av belysning, skyltning, upplockning 
av skräp på golvet, korrigering av felsorterat 
material och identifiering av behov av 
reparationer.  

• Skötsel av eventuell luftreningsutrustning 
och flugfångare ska ske enligt tillverkarens 
anvisningar. 

• Locken till kärlen bör hållas stängda för att 
minska lukt och risken för felsortering. 

• Kärltvätt av matavfallskärl bör göras minst två 
gånger per år. Övriga kärl tvättas vid behov. Rena 
kärl och lock är ett måste, annars används de 
inte. 

• Låg temperatur i miljöhuset/miljörummet 
minskar risken för dålig lukt och flugor. I miljöhus 
och miljörum med uppvärmningssystem är det 
därför viktigt att temperaturen inte skruvas upp 
för högt och att värmen hålls helt avstängd 
under sommaren. Värmesystemet är inte till för 
att öka komforten för boende och personal utan 
för att minska risken för halka och att undvika 
fuktskador i byggnaden. En temperatur på cirka 
+5 °C ska eftersträvas. Om matavfallet är blött 
eller om hyresgästerna lägger matavfallspåsar i 
plastpåsar bör det säkerställas att hyresgästerna 
verkligen använder den särskilda påshållaren 
som hör till matavfallspåsen.  

• Ge återkoppling till hyresgästerna om 
sorteringsresultaten, både positiv och negativ.  

• Om matavfallet är blött eller om hyresgästerna 
lägger matavfallspåsar i plastpåsar bör det 
säkerställas att hyresgästerna verkligen 
använder den särskilda påshållaren som hör till 
matavfallspåsen.

• Placeringen av matavfallskärlet är viktigt. Det 
ska inte stå närmast entrédörren eftersom 
det kan leda till felsortering. Det ska heller 
inte stå i direkt solljus eller närmast eventuell 
värmekälla. Eventuella luktproblem minskar om 
matavfallskärlen placeras nära frånluftsuttaget. 

• Om mycket grovavfall och stort elavfall hamnar i 
miljöhuset/miljörummet kan det vara ett tecken 
på att tillgängligheten till utrymme för grovavfall 
inte är tillräcklig.
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