ANVISNING

AVFALLSARRANGEMANG
PÅ GÅRDAR OCH BYGGANDE
AV SOPSKJUL
I den här anvisningen beskrivs principerna för byggande
av sopskjul i olika stadsmiljöer samt fastställs när man
ska ansöka om tillstånd för sopskjulet.
Fastigheternas avfallsinsamling ska ordnas så att det utöver bland
avfallet också är möjligt att i enlighet med HRM Avfallshanterings
bestämmelser (Helsingforsregionens miljötjänster – Avfallshantering)
samla in olika avfallsfraktioner som går att återvinna. Vid fastigheter
samlas in bland annat papp, kartong, papper, glas, metall och organiskt
avfall. Därutöver samlar producentsammanslutningar in bland annat
papper.

INNEHÅLL

Mer information om de fastighetsspecifika kraven samt utrymmes
kraven för samt underhållet och tömningen av avfallskärl finns i HRM
Avfallshanterings avfallshanteringsanvisningar.

PLACERING AV SOPSKJUL PÅ
GÅRDEN
Djupinsamlingskärl

3
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Kärl kan placeras i ett separat avfallsrum i fastigheten eller i en avfall
sinhägnad eller ett sopskjul på gården. Också gemensamma arrange
mang mellan fastigheter kan komma i fråga. I Helsingfors stadskärna
(stadsdelarna 1–27) samt i nya bostadshöghus ska utrymmena för
avfallshantering i regel placeras på bottenvåningen i stället för på går
den. Dessutom är det möjligt att använda olika slags djupbehållar- och
sopsugssystem där de ovanjordiska delarna är mindre. I fortsättningen
talar man allmänt om sopskjul i denna anvisning.

ANSÖKAN OM
ÅTGÄRDSTILLSTÅND
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MER INFORMATION
OCH KÄLLOR
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TILLSTÅNDSPLIKT
Enligt 126 § i markanvändnings- och bygglagen behövs åtgärdstillstånd
för uppförande och placering av konstruktioner, om åtgärden inverkar
på naturförhållandena, markanvändningen på det omgivande området
eller stads- eller landskapsbilden.
Enligt 126 a § i lagen behövs åtgärdstillstånd för byggande av skydd
stak, skjul, kiosker, toaletter, scener eller motsvarande konstruktioner
(konstruktion). Om konstruktionen kräver tillstånd bedömer byggnads
tillsynsmyndigheten konstruktionen med tanke på dess markanvänd
nings- och miljöeffekter.
Enligt 50 § i byggnadsordningen för Helsingfors stad ska utrymmena
för uppsamling och sortering av avfall och organisering av avfallshan
teringen anvisas i ansökan om bygglov och de ska då vara tillräckliga
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i förhållande till storleken på och ändamålet med de byggnader som
uppförs på tomten. Om uppsamlingskärl för avfall placeras på gårds
planen till tomten ska ett skydd, ett skärmtak eller en inhägnad byggas
för dem eller så ska de fås att smälta in med hjälp av planteringar. Enligt
21 § i byggnadsordningen har byggandet av en inhägnad, ett skärmtak
eller ett skydd på högst 30 kvadratmeter för avfallsuppsamling befriats
från ansökan om åtgärdstillstånd.
Även om åtgärden inte kräver tillstånd ska man vid byggandet iaktta
bestämmelserna i den gällande detaljplanen och bestämmelserna som
hänför sig till det aktuella byggandet. I skyddade byggnader ska man
beakta kraven som föranleds av byggnadsskyddet.
Enligt 18 § i byggnadsordningen för Helsingfors stad ska sopskjul pla
ceras lika långt från grannens gräns som de är höga: Skjul, skyddstak
och andra konstruktioner ska placeras minst så långt från granntomten
att de helt och hållet får plats under en rät linje som dras uppåt från
tomtgränsen i 45 graders vinkel.

Tomtgräns

45 °

Skjul, skyddstak och andra konstruktioner
ska placeras minst så långt från granntomten att de helt och hållet får plats
under en rät linje som dras uppåt från
tomtgränsen i 45 graders vinkel.

Konstruktioner får placeras närmare gränsen endast om ägaren eller
innehavaren av granntomten ger sitt samtycke till det. Om man vill flytta
platsen för utrymmena för avfallshantering på tomten och det påverkar
grannens intresse ska byggherren höra grannarna om saken. Konstruk
tionerna ska också placeras lika långt från tomtens gräns mot gatan
som de är höga.
Utrymmen för avfallshantering får inte placeras på gården om detta
förbjuds i detaljplanen. Sopskjul ska inte heller placeras längsmed ga
tan på en sådan del av tomten som i detaljplanen har anvisats för plan
teringar. Vid byggandet ska man alltid se till att sopskjulen inte medför
hälsoolägenheter eller säkerhetsrisker.
Om man i anslutning till sopskjul även vill bygga andra utrymmen, till
exempel cykelförråd eller förråd för fastighetsskötseln, ska man ansöka
om åtgärdstillstånd. Byggandet får emellertid inte leda till betydande
byggande (konstruktionen ska vara relativt liten). Storleken på en för
insamling av avfall avsedd konstruktion ska vara i förhållande till fastig
hetens användningssyfte och det faktiska behovet av avfallsinsamling.
Om sopskjul placeras mellan byggnaden och gatan eller så att de kan
ses från gatan och de därmed utgör en del av gatulandskapet och på
verkar stadsbilden är det skäl att ta kontakt med byggnadstillsynen för
bedömning av planen och tillståndsbehovet. I områden som skyddats i
detaljplanen och på tomterna kring skyddade byggnader kräver byggan
det av sopskjul i regel åtgärdstillstånd.
Placeringen av djupinsamlingskärl kräver inget tillstånd om kärlen är
modellgodkända och de omgärdas med staket, mur eller planteringar
och placeras på gården så att de inte direkt anknyter till gaturummet.

Djupinsamlingskärlen har omgivits med
en låg mur på ett höghusområde från
50-talet.
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HÄLSOSAMHET OCH SÄKERHET
Hälsosamhet
I samband med planeringen ska man se till en tillräcklig ventilation i
avfallsutrymmena. Frånluften ska ledas till minst åtta meters avstånd
från luftintagen på angränsande byggnader och fönster som går att
öppna. När ett avfallsrum placeras i en byggnad leds avfallsluften till
ovanför yttertaket. Bestämmelserna framgår av punkt 3.4 Placering av
anordningar för ute- och avluft i delen D2 i Finlands byggbestämmelse
samling.
Miljötjänsterna inspekterar sanitära olägenheter till följd av sopskjul
(bl.a. luktproblem) på husbolagens begäran.
Brandsäkerhet
Vid byggande av sopskjul ska brandsäkerhetskraven iakttas. Kraven
framgår av en publikation av Räddningsbranschens Centralorganisation
i Finland rörande avfallskärl på gården och förebyggande av anlagda
bränder samt för byggnadernas del av del E1 i Finlands byggbestämmel
sesamling och Miljöministeriets miljöguide. När ett sopskjul byggs på
minst åtta meters avstånd från befintliga byggnader och konstruktioner
ställs det inga krav på dess konstruktioner.
Vid reparationsbyggande till exempel på innergårdar i slutna kvarter är
den brandsäkerhetsmässiga principen för sopskjulskonstruktioner att
situationen väsentligt förbättras jämfört med att avfallskärlen skulle stå
som sådana på gården. Vid planeringen ska uppmärksamhet fästas vid
sopskjuls konstruktiva brandsäkerhet och placering. Även låsningen av
skjulet och gården bidrar till säkerheten. När man bygger nära tomtens
gräns ska brandsäkerheten gentemot grannen beaktas.

PLACERING AV SOPSKJUL PÅ GÅRDEN
Avfallskärl och inhägnader eller skyddstak som byggs kring dem är av
stor betydelse för omgivningens snygghet och för stadsbilden. Friståen
de kärl och kärlrader på gårdar upplevs som osnygga och besvärliga att
använda. Ofta vill man dessutom skydda kärlen mot insyn och vädret.
Helheten som byggnaderna och omgivningen bildar samt sopskjulets
karaktär ska bedömas inom respektive område. Eventuella sopskjul ska
alltid planeras noggrant som naturliga delar av omgivningen. Det lönar
sig att satsa på sopskjuls utseende, placering och planering eftersom
de utgör en viktig trivselfaktor för invånarna på gården. Vid planering
en ska professionella planerare anlitas. Sopskjul får inte framhävas i
omgivningen utan ska vara så diskreta konstruktioner som möjligt. En
lämplig plats för sopskjulet är den servicegårdsliknande delen av tom
ten. Sopskjulet får inte likna en port vid infarten till gården.
Platsen för utrymmena för avfallshantering borde övervägas som en del
av planeringen av hela gården. Vid valet av rätt plats för utrymmena ska
man se till säkra arrangemang för avfallstransporter och att servicen
sker utan problem.

Sopskjul i en värdefull omgivning.
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De slutna gårdarna i stadskärnan är ofta trånga och avsedda att vistas
på. Därför rekommenderas det att avfallsutrymmena placeras på bot
tenvåningen eller i befintliga sido- eller gårdsbyggnader.
Inom områdena för öppna kvarter framhävs sopskjulen i stadsbilden
om de på grund av servicen placeras nära gatan. Planen ska vara hög
klassig och passa in i omgivningen.
Inom småhusdominerade områden är det skäl att skydda avfallskärlen
med planteringar och eventuellt med en lätt, låg inhägnad som en natur
lig del av gatu- och gårdsmiljön.
Särskild uppmärksamhet ska fästas vid planeringen av sopskjul inom
skyddade områden. Inom enhetliga områden är det önskvärt att man
tar till enhetliga lösningar. Planeringen av sopskjul är en uppgift som
kräver gedigen yrkeskunskap även inom de kulturhistoriskt, arkitekto
niskt och med tanke på landskapskulturen värdefulla områdena eller
byggda kulturmiljöer av riksintressen enligt Generalplanen 2002.
Djupinsamlingskärl
Djupinsamlingskärl ska avgränsas med staket, mur, häck eller plan
teringar såväl från gatan som från grannarna som en vårdad del av
omgivningen. Placeringen ska i vilket fall som helst passa in i stadsbil
den. Planteringar vid gatan får inte avlägsnas för avfallskärl. Kärlens
kontaktyta med marken ska göras snygg och höjderna anpassas till
höjdnivåerna i terrängen.

Inom ett småhusdominerat område har avfallskärlen
skyddats skickligt med en lätt staketliknande konstruktion som en del av gatumiljön.

De ovanjordiska delarna ska vara formgivna med eftertanke och vara
så små som möjligt. Kärl som belagts med tryckimpregnerat trä passar
inte in i byggd stadsmiljö. Det rekommenderas att man använder till
exempel rader av enfärgade mörkgrå kärl som är lätta att anpassa till
gårdsmiljön.

Sopskjulen ska planeras högklassigt som
en del av gårdsmiljön.
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ANSÖKAN OM ÅTGÄRDSTILLSTÅND
Om åtgärdstillstånd behövs ska det sökas elektroniskt i tjänsten
Lupapiste (www.lupapiste.fi). Till ansökan om tillstånd bifogas följande
handlingar:
• fullmakt, om tomtägaren eller -innehavaren inte själv gör ansökan
eller ger sitt befullmäktigande i Lupapiste
• huvudritningar: situationsplan, planritning, fasader och sektions
ritning.
Av situationsplanen ska även detaljplanebestämmelserna på tomten
och ändringarna av arrangemangen på gården jämfört med tidigare
tillstånd framgå.
• grannens samtycke, om sopskjulet byggs närmare grannens gräns
än vad som förutsätts i 18 § i byggnadsordningen (rågrannar)
• dokument över grannehörande, om projektet påverkar grannens
intresse
Till tillståndet bifogas inte föreskrifter om myndighetsinspektioner eller
syner.
Den som vidtar projektet (byggherren) ska begära stadsmätningstjäns
terna att markera läget om man bygger nära gränsen och man inte ex
akt vet var gränslinjen går. Dessutom är det bra att begära en lägessyn
från stadsmätningstjänsterna i efterhand för markering av konstruktio
nen på kartan.
Om ett sopskjul har byggts i strid mot bestämmelserna eller denna
anvisning kan myndigheten bestämma att konstruktionen ska ändras
eller rivas.

MER INFORMATION OCH KÄLLOR
Helsingfors stad, www.hel.fi
• Byggnadstillsynen har anvisningar för sökande av tillstånd.
• Byggnadsordningen för Helsingfors stad finns på webbplatsen.
• Detaljplaneuppgifter om fastigheter fås i karttjänsten (kartta.hel.fi).
• Miljötjänsternas rådgivning om boendehälsa ger information och råd
bl.a. om bostädernas hälsosamhet när det gäller avfallshantering.
Brandsäkerhet
• Pihan jäteastiat ja tuhopolttojen torjunta. Utgivare Räddnings
branschens Centralorganisation i Finland (SPEK), 2010. www.spek.fi/
Pa-svenska.
• Finlands byggbestämmelsesamling, del E1, Byggnaders brand
säkerhet, www.ymparisto.fi/sv-FI.
• Byggnaders brandsäkerhet & brandsäkerhet vid reparations
byggande. Miljöministeriets miljöguide 39. Helsingfors 2003.
Ventilation
• Finlands byggbestämmelsesamling, del D2, Byggnaders inomhus
klimat och ventilation, www.ymparisto.fi/sv-FI.

Djupinsamlingskärlen har placerats
skickligt i gatumiljön inom ett tättbebyggt
småhusdominerat område.
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Laagstiftning
• Markanvändnings- och bygglag (MBL 132/1999)
• Markanvändnings- och byggförordning (MBF 895/1999)
• Avfallslag (646/2011)
• Avfallsförordning (179/2012)
Bygginformationsstiftelsen. Anvisningskortet RT 69-11190: Asuin
kiinteistön jätehuolto.
• Anvisningen gäller sortering och insamling av samt ordnande av
transporter för kommunalt avfall i bostadsfastigheter.
HRM Avfallshantering
• Fastigheterna i huvudstadsregionen omfattas av HRM Avfallshan
tering, se: Allmänna bestämmelser om avfallshantering för huvud
stadsregionen och Kyrkslätt.
• På HRM:s webbplats finns anvisningar och broschyrer som stöd för
planeringen av ordnande av avfallshantering i fastigheter, www.hsy.
fi/sv.

Helsingfors byggnadstillsyns anvisning, december 2015.
Ersätter anvisningen som publicerades i mars 2012. Den ursprungliga
anvisningen godkändes av byggnadstillsynens ledningsgrupp 15.3.2010.
Uppdaterades för lagändringar i december 2015 och vad gäller ansökan
om tillstånd i april 2017.
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