Sophämtning vid begränsad farbarhet på enskild väg
Den kommunala renhållaren har målsättningen att upprätthålla en fungerande
sophämtningsservice även under svåra vägförhållanden.
När mindre vägar drabbas av ishalka, tjällossning eller mycket regn och snö kan det tillfälligt
uppstå störningar i sophämtningen. Oftast beror det på att själva tjänsteutövandet riskerar
drabbas av en olycka eller att renhållningsfordon inte får köra fram till en ordinarie
tömningsplats.
Vi ber därför berörda hushåll och vägsamfälligheter att betrakta det som står i bilaga 1 och 2
här nedan.
Vid frågor och för aktuell information ring i första hand Eksjö Energis kundtjänst 0381 – 19 20
20
Med vänliga hälsningar

Eksjös renhållare och renhållningsentreprenören Ohlssons
___________________________________________________________________

Bilaga 1

Bilaga 2

Föreskrifter om avfallshantering för Eksjö
kommun, 29 §

Sophämtning
vid
(anvisning till 29 §)

29 § 1:a stycke
Fastighetsinnehavaren skall se till att
transportväg fram till sopkärlets hämtningsoch tömningsplats hålls i farbart skick. Bredd
på transportväg ska vara 3,5 meter och 3,5
meters höjd fritt från bland annat grenar,
buskar och andra hinder. Transportvägen skall
röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg
som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall
skall vara så dimensionerad att utrymme för
vändningsmöjligheter finns och hållas i sådant
skick att den är farbar för hämtningsfordon.

Renhållningsfordonet ska kunna hämta kärl vid
ordinarie hämtningsdag från klockan 07.00.
Om risken är påtaglig att man inte kan köra fram
ska sopkärl flyttas fram till ett ställe som
uppfyller kriterierna i 29 § 1:a stycket i
kommunens föreskrifter om avfallshantering. I
annat fall riskerar tömningen att utebli.

Om renhållaren eller den vägansvarige
bedömer att transportväg inte är farbar under
del av året, på grund av tjälskador eller
liknande, får renhållaren i samråd med berörd
fastighetsägare och nyttjanderättshavare ange
alternativ hämtningspunkt.
Om renhållaren eller dess entreprenör bedömer
att transportväg tillfälligt inte är farbar på grund
av rådande väglag eller andra tillfälliga yttre
omständigheter
som
begränsar
framkomligheten, får renhållaren bestämma om
senare hämtningstillfälle.

begränsad

farbarhet

Berörd markägare och vägsamfällighet ska
antingen skriftligen generellt tillåta, eller med
lämplig tilläggsskylt markera om det tillåts för
sopbil att köra på enskild väg som är skyltad
med vikt- eller farbarhetsbegränsning. Om
markägare eller vägsamfällighet inte tillåter
körning på sin väg ska sopkärlet på
tömningsdagen flyttas fram till ett ställe som
uppfyller kriterierna i 29 § 1:a stycket i
kommunens föreskrifter om avfallshantering
före kl. 07.00. I annat fall riskerar tömningen att
utebli. Tjänsteutövaren för renhållning är inte
ersättningsskyldig för vägskador vid utebliven
eller otydlig vägskyltning.
Om soptömning uteblir kan vattentålig säck på
upp till 160 liter användas som extra sopkärl.
Säck ska ställas jämte sopkärlet och töms
kostnadsfritt vid nästa möjliga sophämtning.
Det är inte tjänsteutövarens ansvar att städa
upp eventuellt spill från utställd säck.

