Vem har
ansvaret?
Information om placering
av containrar

Fastighetsägaren
ansvarar
Det är alltid fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren
som ansvarar för en containers placering. En felplacerad
container kan orsaka stora konsekvenser, till exempel en
brand.
Containerindelning
Containrar i Gatumiljö, i Industrimiljö samt i Gårdsmiljö. Containrar kan
vara antingen tillfälliga eller permanenta.
CONTAINER I GATUMILJÖ
Uppställning av container i gatumiljö är alltid tillfällig. Vid sådan placering
gäller följande:
• På grund av brandrisken bör containern vara sluten och låst. Minsta avståndet mellan container och husfasad ska vara minst 4 meter.
• Om öppen container måste användas ska avståndet ökas till 6 meter.
• När en container måste ställas närmare väggen, till exempel på en smal gata,
måste byggnadens väggkonstruktion vara obrännbar och fönsteröppningar
eller liknande närmare än 4 meter täckas med brandskyddande beklädnad.
• Container får inte ställas under tak (till exempel övertäckta lastgator) eller
vid ventilationsanläggningars friskluftsintag.
• Traﬁkreglerna måste följas, vilket innebär att container inte får placeras vid
övergångsställen, stoppförbud och liknande.
• Container som placeras på allmän plats måste alltid vara skyltad med godkända reﬂexer.
• För uppställning på allmän plats som gata, torg och liknande måste du alltid
ha polisens tillstånd.
Alternativa lösningar kan vara att få containern tömd varje kväll eller att ha
mindre behållare inomhus.
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CONTAINER I INDUSTRIMILJÖ OCH VERKSAMHETSMILJÖ
Vid placering av containrar vid till exempel en industri eller skola eftersträvas
följande för både tillfälliga och permanenta containrar:
• Container bör vara täckt och låst.
• Container placeras ej närmare industribyggnad än 6 meter.
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• Om container måste placeras närmare än 6 meter, till exempel en byggcontainer, bör byggnadens väggkonstruktion vara obrännbar och ej ha
fönsteröppningar eller liknande närmare än 6 meter. Fönster närmare än
6 meter täcks med brandskyddande beklädnad.

CONTAINER I GÅRDSMILJÖ
Vid placering av container i Gårdsmiljö eftersträvas följande för både tillfälliga
och permanenta containrar:
• Container bör ej uppställas närmare fasad, balkong eller uteplats än 8 meter.
Detta är ett sanitärt krav (från Miljöförvaltningen).
• Container bör vara täckt.
• Container får ej placeras i närheten av friskluftsintag.
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Kontakta gärna ditt försäkringsbolag för mer information.

»Kan inte containern placeras på ett säkert
sätt – se till att den töms till kvällen.«

Tillstånd, avgifter och ansvar
Tillstånd
För att få tillstånd att placera ut en container på allmän plats vänder du dig
till Polismyndigheten 023-460 00. Blanketten kan även hämtas på Internet på
www.polisen.se/blanketter. Den heter ”Ansökan om tillstånd ordningslagen”.

Avgifter
Du betalar en expeditionsavgift till Polisen för tillståndet när du lämnar in
ansökan. För information om aktuella avgifter för markupplåtelsen kontakta
Traﬁk- och Fritidsförvaltningen på kommunen tel 023-839 00. För information om kostnader samt beställning av leverans och hämtning av containrar
kontakta Renhållningsavdelningen på Falu Energi & Vatten tel 023-77 46 30.

Ansvar
Fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren ansvarar för containerns placering
och innehåll, och eventuella skador på person eller egendom som kan uppstå
vid felaktig placering.

Övrigt
En brand är alltid allvarlig. Med dåliga förutsättningar kan det bli en stor
katastrof. Följer vi de regler som ﬁnns och använder sunt förnuft kan riskerna
begränsas.

Containerinformationen är gemensamt utgiven av räddningstjänsten Dala Mitt,
Falu Energi & Vatten, Traﬁk- och Fritidsförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret

023-77 49 00
www.fev.se

023-830 00
www.falun.se

023-48 88 00
www.dalamitt.se

