
 
 
 
 

 
 

  

Följebrev gällande uppställningsplats 
för avfallskärl 

 

Ni har fått ett beslut från Tekniska nämnden i Lomma kommun gällande 
hänvisning till ny uppställningsplats för avfallskärl. I detta brev beskrivs 
de möjliga alternativ istället för att ställa kärlen på anvisad plats enligt 
beslutet.  
 
Ni som fastighetsägare bör ta ställning till alternativen 1 och 2, och 
samfälligheten till alternativ 3 och 4. Är ni intresserade av något av 
alternativen, kontaktar ni Sysavs kundservice för att ta reda på om de är 
en möjlighet för er fastighet. Alternativen 1 och 2 kan inte erbjudas alla, 
då förutsättningarna skiljer sig beroende på var i området ni bor. 
Meddelar ni inte annat, eller alternativen inte är möjliga för er fastighet, 
ska kärlen placeras enligt nämndens beslut. 
 
Observera att de tre första alternativen inte inkluderar trädgårdskärlen, 
utan dessa ska stå på anvisad plats på tömningsdagen enligt beslutet 
från Tekniska nämnden.  
 
 
 
 
 

Med vänliga hälsningar 
Sysav och Lomma kommun 
 
  



 

Alternativ till uppställning av kärl längs Bindaregången   

1. Tvåfackskärl 
Det finns möjlighet att få tömt era kärl med en mindre bil och därmed 
kunna ha kvar kärlen på er fastighet. Denna mindre bil kan endast tömma 
tvåfackskärl och inte fyrfackskärl, vilket innebär att ni måste byta till ett 
tvåfackskärl (för mat- och restavfall). Förutsättningen är att den mindre 
bilen kan komma fram till er fastighet utan risk för människor och 
egendom.  
 
Observera att enligt Lomma kommuns avfallstaxa är kostnaden för ett 
tvåfackskärl, i samma storlek som fyrfackskärlen, högre än för 
fyrfackskärlen (2825 kr respektive 2480 kr, se Lomma kommuns avfallstaxa 
för att veta vilka olika abonnemang som finns och kostnaden för dessa). 
Med tvåfackskärl ska tidningar och förpackningar avlämnas på en 
återvinningsstation (enligt nationell lagstiftning ska tidningar och 
förpackningar sorteras ut från restavfallet).  

2. Gångväg 
Att beställa gångväg innebär att chauffören går in och hämtar era 
fyrfackskärl vid fastigheten. Enligt Lomma kommuns 
renhållningsföreskrifter får avståndet mellan bilens uppställningsplats och 
kärlet inte överstiga 40 meter, kontakta kundservice för att få veta om ni 
kan erbjudas gångväg. Kostnaden för gångväg räknas per kärl och hämtning 
enligt Lomma kommuns avfallstaxa, och kostnaden varierar beroende på 
hur långt avståndet är.    

3. Miljöhus eller inhägnad för kärl  
I detaljplan nr 151 finns två platser utpekade för användning till byggnation 
av miljöhus. På andra ytor samfälligheten råder över, t.ex. 
parkeringsplatserna, finns eventuellt även möjlighet att bygga inhägnad 
eller miljöhus för gemensamma kärl (större kärl för restavfall, matavfall, 
samt tidningar och förpackningar). Tänk på att kontakta kommunen för att 
ta reda på huruvida er byggnation kräver bygglov. Detta alternativ kräver 
även att Sysav kan skicka fakturan för avfallshanteringen till en part, t.ex. 
samfälligheten. 

4. Uppställningsplats på parkeringen 
De ytor samfälligheten råder över, t.ex. parkeringsplatserna, är möjliga att 
använda som uppställningsplats istället för den uppställningsplats ni 
anvisats till. Om samfälligheten godkänner detta så tänk på att även 
kontakta Sysavs kundservice för att ta reda på huruvida platsen är godkänd 
ur hämtningssynpunkt och för att entreprenören ska veta att kärlen står på 
denna plats. Om platsen ska användas som permanent uppställningsplats, 
glöm då inte att ta reda på om detta är bygglovspliktigt.  


