
Containrar för uthyrning   - företag



Täckta containrar

T6/T10 - luckor bak 
Täckt container. Utkörning och hemtagning av 
liftdumper. Tömning på plats av baktömmande 
lastbil.

6 m3

Längd: 330 cm
Bredd: 180 cm
Höjd: 150 cm

10 m3

Längd: 400 cm
Bredd: 180 cm
Höjd: 180 cm

T8 
Täckt container. Utkörning och hemtagning av 
liftdumper. Tömning på plats av baktömmande lastbil. 
Plastluckor fram som är lätta att öppna och stänga.

8 m3

Längd: 323 cm
Bredd: 187 cm
Höjd: 174 cm



T10 - luckor bak och sidor
Täckt container. Utkörning och hemtagning av 
liftdumper. Tömning på plats av baktömmande 
lastbil.

10 m3

Längd: 420 cm
Bredd: 180 cm
Höjd: 200 cm

T10 - luckor sidor
Täckt container med luckor på sidorna. Utkörning 
och hemtagning av liftdumper. Tömning på plats av 
baktömmande lastbil.

10 m3

Längd: 400 cm
Bredd: 180 cm
Höjd: 200 cm



T13
Täckt container med dubbla luckor på sidorna och 
dörrar bak. Körs ut av liten krokbil eller liftdumper.

13 m3

Längd: 430 cm
Bredd: 185 cm
Höjd: 200 cm

T22

Täckt container med fyra luckor bak och på sidorna. 
Körs ut av stor krokbil.  

22 m3

Längd: 590 cm
Bredd: 235 cm
Höjd: 180 cm



Öppna containrar

Ö10 - LD 
Öppen container med lyftöglor avsedda för kran. Körs 
ut av liftdumper.

10 m3

Längd: 350 cm
Bredd: 185 cm
Höjd: 180 cm

Ö5/Ö8/Ö10/Ö12/Ö15
Öppen container. Finns i flera olika storlekar. Körs ut 
av liten krokbil eller liftdumper. 

5 m3

Längd:  cm
Bredd:  cm
Höjd:  cm

10 m3

Längd: 405 cm
Bredd: 190 cm
Höjd: 125 cm

15 m3

Längd: 400 cm
Bredd: 180 cm
Höjd: 205 cm

8 m3

Längd: 405 cm
Bredd: 190 cm
Höjd: 105 cm

12 m3

Längd: 405 cm
Bredd: 190 cm
Höjd: 155 cm



Ö15/Ö22
Öppen container som finns i flera olika storlekar. Körs 
ut av stor krokbil.

15 m3

Längd: 605 cm
Bredd: 255 cm
Höjd: 115 cm

22 m3

Längd: 605 cm
Bredd: 255 cm
Höjd: 150 cm

Ö12 - LD
Öppen container. Körs ut av liftdumper.

12 m3

Längd: 425 cm
Bredd: 180 cm
Höjd: 180 cm



Ö20/Ö25
Öppen container som finns i två storlekar. Körs ut av 
liftdumper.

20 m3

Längd: 480 cm
Bredd: 190 cm
Höjd: 240 cm

25 m3

Längd: 580 cm
Bredd: 190 cm
Höjd: 240 cm

Ö35
Öppen container med dörrar bak. Finns även med 
nätlock. Körs ut av stor krokbil.

35 m3

Längd: 600 cm
Bredd: 255 cm
Höjd: 235 cm



Kontakta Kundcenter
För mer information eller beställning av container, ring Kundcenter på telefon 020-97 13 00.

Beställning av container - företag
Vi har fler containermodeller att välja bland, bilderna visar de mest vanliga. Är du osäker på passar just er 
bransch, kontakta oss så berättar vi mer. Vi ställer ut olika typer av containrar tillfälligt eller under längre tid, 
som vi tömmer eller hämtar på beställning. 

En container är bra för att samla in större mängder avfall. Avfallet kan vara blandat eller sorterat men får inte 
innehålla farligt avfall, däck, elektronik, hushålls- eller matavfall. Vid beställning av container ska du alltid uppge 
vad som ska slängas i den. Containern levereras normalt inom tre arbetsdagar efter beställning. När du är klar 
med containern beställer du tömning eller hämtning av containern. Uppge även då vad som finns i containern.

Pris
Priset varierar beroende på containermodell och uppställningsplats, vilket avfallsmaterial du vill slänga och hur 
mycket avfallet väger. Kontakta oss per telefon för ett mer detaljerat pris. Tänk på att behandlingsavgiften är 
lägre på sorterat avfall. 

Viktigt att tänka på
Att du har tillräckligt med utrymme: En container är stor och tung och ska i första hand placeras på hårt 
underlag. Borås Energi och Miljö ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå på underlaget på grund av 
containers vikt. Är du osäker placera gärna skydd på underlaget. 
 
Sortera rätt: Vid orena lass klassas hela containern som blandat avfall eftersom vi måste sortera. Avfallet får 
aldrig innehålla däck eller farligt avfall i form av exempelvis elektronik, tryckimpregnerat trä, lysrör, tv, vitvaror 
eller asbest. Felsorteringsavgift och eventuell behandlingsavgift utgår per styck i förekommande fall.

Trafiksäkerheten: Fyll inte avfall över kanten och överskrid ej maxvikten. Om containern ska stå på allmän 
plats som gata, trottoar, vändzon eller liknande krävs tillstånd från polismyndighet. Detta tillstånd sökes av 
kunden och ska uppvisas för Borås Energi och Miljö innan containern ställs ut.

Tunga material: Om du slänger tunga material 
såsom jord, sten, grus, takpannor och betong 
i en container för blandat avfall kan det vara 
billigare att hyra två eller flera containrar 
istället och sortera själv. Till tunga material 
behövs dessutom mindre containrar, en stor 
container blir så tung att den inte kan lyftas upp 
på lastbilen. Rådgör därför med chauffören och 
med Kundcenter om hur mycket du kan slänga i 
de olika containrarna.

Tack för din medverkan i miljöarbetet!



BESÖKSADRESS

Västerlångg. 10 (kontor)

Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor)

POSTADRESS

Box 1713

501 17 Borås

VÄXEL 033 35 81 00

KUNDCENTER 020 97 13 00

FAX 033 35 71 61

E-POST kund@borasem.se

ORG NR 556527-5590

Ingår i Borås Stadshus AB

www.borasem.se


