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Inledande bestämmelser 

Tillämpliga föreskrifter 
 
1 § För kommunens avfallshantering gäller: 
 

• Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordning (2011:927) 
• Föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av 

Miljöbalken. 
• Andra författningar, t ex Lag om allmänna vattentjänster och 

Arbetsmiljölagen 
• Strängnäs kommuns renhållningstaxa 
• Strängnäs kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

 
Vid sidan av de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter 
om avfallshantering. 
 
Föreskrifterna omfattar samtliga i kommunen förekommande avfallsslag. 

Definitioner 
 
2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse 
som i 15 kap. Miljöbalken samt förordningar och föreskrifter utfärdade med stöd 
av 15 kap. Miljöbalken. 
 
Med fastighetsinnehavare avses den som enligt 1 kap. 5 § 
Fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. Med 
nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavare-
begreppet, har rätt att använda fastighet. 
 
I övrigt används nedanstående begrepp med följande betydelser: 

• Med den renhållningsansvariga nämnden avses Teknik- och 
Fritidsnämnden i Strängnäs kommun. 

• Med tillsynsmyndighet avses Nämnden för hållbart samhälle.  

• Med renhållaren avses den organisation som kommunen anlitat för 
avfallshanteringen. 

• Med restavfall menas den del av hushållsavfallet som blir kvar efter 
sortering enligt § 10. 

• Med en- och tvåbostadshus menas friliggande hus med 1 eller 2 bostäder 
t.ex. enplanshus, villor, stugor, jaktstugor, boningshus på 
jordbruksfastighet, lantställen, sommarhus, fritidshus etc. Begreppet 
omfattar även parhus, radhus och kedjehus där varje bostad har ett eget 
tak och en egen ingång direkt från marknivån. 

 



 STYRDOKUMENT 
Renhållningsföreskrifter 

2014-05-26 
 

3/12 
 

• Med fritidshus avses här byggnad som enligt fastighetstaxeringen är 
taxerad som fritidshus och är avsedd att användas som tillfällig bostad 
under semester eller annan fritid och som inte används för permanent 
boende. 

• Med permanent bebodd avses här att en eller flera personer är 
folkbokförda på fastigheten/byggnaden. 

• Med matavfall menas biologiskt lättnedbrytbart avfall eller 
livsmedelsavfall från hushåll eller verksamheter som restauranger, 
storkök eller butiker. 

• Med väghållare menas den enskilde eller det organ som ansvarar för 
väghållningen. Staten, kommunen, vägsamfälligheter eller 
samfällighetsföreningar och enskild fastighetsägare är exempel på olika 
väghållare. 

• Med verksamhet avses alla verksamheter som inte är privathushåll t.ex. 
skolor, restauranger, affärer, företag, institutioner. 

Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn  
 
3 § Kommunfullmäktige har med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken fattat beslut 
om renhållningstaxa. 
 
Den renhållningsansvariga nämnden är ansvarig för kommunens hantering av 
hushållsavfall, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som utgörs av farligt 
avfall, om att det samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. 
 
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. Miljöbalken och enligt 
föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av kommunens 
tillsynsmyndighet.  
 
5 § Renhållaren ansvarar för att informera fastighetsinnehavaren om de 
insamlingssystem för hushållsavfall som kommunen ansvarar för samt för 
returpapper och för avfall från elektriska och elektroniska produkter som är 
tillgängliga i kommunen. 

Fastighetsinnehavarens och nyttjanderättshavarens ansvar för 
hantering av avfall, anmälan, information och betalning 
 
6 § Fastighetsinnehavare är alltid ytterst ansvarig gentemot kommunen för det 
avfall som uppkommer inom dennes fastighet.  
 
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att se till att avfallet 
transporteras bort från fastigheten av renhållaren så att olägenhet för människors 
hälsa eller miljön inte uppstår. 
 
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare till fastighet där hushållsavfall 
eller därmed jämförligt avfall från verksamhet uppkommer, ska ha abonnemang 
för hämtning av hushållsavfall. 
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7 § Ändring av ägandeförhållande för fastighet eller annan ändring som berör 
avfallshanteringen ska snarast anmälas till renhållaren av den senaste ägaren av 
fastigheten. 
 
8 § Fastighetsinnehavare är skyldig att informera den eller dem som bor i eller 
är verksamma i fastigheten om gällande regler för avfallshantering. 
 
9 § Fastighetsinnehavare är betalningsansvarig enligt kommunens fastställda 
renhållningstaxa. 

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 

Sortering av hushållsavfall 
 
10 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande 
avfallsslag och hålla det skilt från annat avfall: 
 

• Annat avfall än hushållsavfall, inklusive bygg- och rivningsavfall 
• Avfall som omfattas av producentansvar 

 
Hushållsavfallet ska sorteras upp i följande avfallsslag och hållas skilt från andra 
avfallsslag: 
 

• Grovavfall 
• Hushållsavfall som i utsorterade fraktioner utgörs av farligt avfall 
• Frityroljor och andra matlagningsoljor från restaurang, bageri, gatukök 

och liknande verksamhet 
• Slam från fettavskiljare 
• Trädgårdsavfall 
• Stickande och skärande avfall 
• Avfall från husbehovsjakt 
• Döda sällskapsdjur 
• Latrin 
• Avfall från enskilda avloppsanläggningar och gemensamhetsanläggningar. 

 
Matavfall ska sorteras och lämnas skilt från annat avfall från och med det datum 
som renhållaren beslutar. Införande av sortering av matavfall kan ske områdesvis 
i kommunen. Renhållarens anvisningar för hantering av matavfall ska följas. 
 
Avfall som inte omfattas av uppräkningen ovan utgör övrigt hushållsavfall. 
 
Utsorterade avfallsslag lämnas av fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren på plats som anvisas i bilaga 1 eller hämtas av renhållaren i 
särskild ordning vid fastigheten, enligt kommunens renhållningstaxa.  
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Från fartyg som ligger i hamn skall genom kommunens försorg tas emot och 
transporteras bort oljeavfall, toalettavfall, fast avfall och rester av andra skadliga 
ämnen. I en hamn som inte är kommunägd ska hamnens innehavare för 
kommunen ange behovet av renhållningstjänster i den ordning som har bestämts 
av renhållningsansvarig nämnd.  
 
11 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla 
åtskilda avfallsslag som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren 
för borttransport.  

Skyldighet att överlämna hushållsavfall  
 
12 § Hushåll och verksamhetsutövare ska lämna hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall som omfattas av kommunens renhållningsansvar till renhållaren 
om inte annat sägs i dessa föreskrifter eller i bilaga 1.  

Paketering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt 
 
13 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket 
behållaren och förvaringsplatsen är avsedd.  
 
Avfall som läggs i kärl ska vara väl paketerat (till exempel inlagt i påse försluten 
med dubbelknut) så att avfallet inte kan spridas eller så att skada, 
arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppstår. 
 
Behållare/förpackning innehållande farligt avfall ska vara tydligt märkt med 
uppgift om innehåll. 
 
Grovavfall från hushåll ska, i de fall borttransport sker av renhållaren och i den 
mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt emballage och vara 
hanterbart för en person. Grovavfallet skall förses med märkning som visar att 
det är fråga om grovavfall.  
 
Latrinbehållare ska förslutas och rengöras på utsidan av fastighetsinnehavaren 
eller nyttjanderättshavare före hämtning, och märkas med fastighetsbeteckning. 
 
14 § Avfallsbehållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte 
heller vara så tung att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. 
 
Om en avfallsbehållare inte uppfyller krav enligt dessa föreskrifter har 
renhållaren rätt att inte utföra hämtning förrän fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren vidtagit åtgärder. 
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Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning 
 
15 § Storlek och typ av avfallsbehållare och annan utrustning som används i 
kommunen anges i kommunens renhållningstaxa. 
 
16 § Kärl, containrar för avfall samt latrinbehållare ägs, tillhandahålls och 
repareras av renhållaren. Fastighetsinnehavare ansvarar för rengöring och tillsyn 
av kärl. Behållare ska vara fri från is och snö vid tömningstillfället. 
 
Avloppsanordningar; slamavskiljare, tank, anläggning med fosforbindande 
material och fettavskiljare, anskaffas, installeras och underhålls av 
fastighetsägaren. I bilaga 1 anges anvisningar för avloppsanläggning. 
 
Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anordnande, installation och underhåll av 
övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för 
avfallshanteringen, till exempel sopskåp, soputrymme m.m. 
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för städning och för att hinder tas bort i 
avfallsutrymmen. 

Hämtningsplats och placering av avfallsbehållare 
 
17 § Vid tömning ska avfallsbehållare vara utställd till anvisad plats och 
uppställd så att hantering med den utrustning som används i kommunens 
renhållningssystem kan ske och att hämtning underlättas.  
 
Kärl ska placeras så att den kan hämtas med sidlastande bil där sådan används 
och baklastande bil där sådan används. 
 
Fettavskiljare, avloppsanordningar med slamavskiljning, behållare för 
fosforbindande material och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga för tömning. 
Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt 
när tömning ska ske. Området runt lock eller manlucka ska vara röjt. I bilaga 1 
anges ytterligare anvisningar för avloppsanläggning. 
 
Närmare anvisningar om hämtningsplats och placering finns bilaga 2, om 
utrymme och transportvägar. 
 
18 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen och områden på fastigheten 
där underhåll och arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska vid 
begäran om hämtning lämnas till renhållaren. Ändringar som påverkar tillträdet 
ska snarast meddelas renhållaren. 
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19 § Avfallsbehållare ska normalt ställas vid fastighetsgräns eller vid en av 
renhållaren anvisad plats inom rimligt gångavstånd, så nära uppställningsplats 
för hämtningsfordon som möjligt såvida inte särskilda skäl föreligger häremot 
eller det är fråga om tömning av särskilda avfallsbehållare såsom slamtankar och 
fettavskiljare. 
 
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare får inte transportera 
avfallsbehållare till annan fastighet eller till avfallsanläggningen Kvitten utan 
medgivande från renhållaren. 

Hämtnings- och transportvägar 
 
20 § Väghållaren är ansvarig för transportvägens utformning, skyltning, skötsel 
och framkomlighet. Väghållaren ska se till att transportvägen fram till 
avfallsbehållarens hämtnings- och tömningsplats hålls i farbart och 
lättframkomligt skick. 
 
Transportväg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så 
dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon 
som används i området. Vändmöjligheter ska finnas på återvändsgator. 
 
Om farbar väg inte kan möjliggöras ska fastighetsinnehavaren lämna avfallet på 
plats som överenskommits med renhållaren. Fastighetsinnehavaren ansvarar för 
att anordna en lämplig plats.  

Hämtningsområde  
 
21 § Kommunen är indelad i följande hämtningsområden. 
 
Område I. Tätortsområden, enligt kartbilaga 1a-e. 
 
Område II. Landsbygd, med vilket avses övriga områden på fastlandet utom 
tätortsområden, samt öar med broförbindelse, se kartbilaga 2. 
 
Område III. Ringsö, enligt kartbilaga 3 
 
Område IV. Övriga öar och fastigheter utan väg- eller broförbindelse, dvs. område 
utanför område I,II eller III. 
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Hämtningsintervall  
 
22 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall utförs enligt nedanstående intervall: 

Avfall i kärl 
Område I Tätortsområden.  

• Ordinarie hämtningsintervall från permanentboende och verksamheter är 
varannan vecka året om. 

• Från flerbostadshus, gemensamhetsanläggningar och verksamheter kan 
hämtning ske oftare än varannan vecka efter överenskommelse med 
renhållaren. 

• Från en- och tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning 
varannan vecka året om. 

• Från fritidsbostäder sker hämtning varannan vecka under perioden 15 
april – 30 september, totalt 12 gånger. 

 
Område II Landsbygd. 

• Ordinarie hämtningsintervall från permanentboende och verksamheter är 
varannan vecka året om. 

• Från fritidsbostäder sker hämtning varannan vecka under perioden 15 
april – 30 september, totalt 12 gånger. 

 
Område III Ringsö.  

• Från permanentbostäder sker hämtning varannan vecka. Sommartid 
hämtas avfall från plats på ön inom rimligt gångavstånd från fastigheten. 
Under perioden 16 oktober-30 april sker hämtningen från av renhållaren 
anvisad plats på Selaön. 

• Från fritidsbostäder sker hämtning varannan vecka under perioden 1 maj 
– 15 oktober på ön, totalt 12 gånger. Hämtning sker från plats på ön inom 
rimligt gångavstånd från fastigheten. 

 
Område IV övriga öar utan fast broförbindelse 

• Från permanentbostäder och verksamheter sker hämtning varannan 
vecka året om vid från renhållaren anvisad plats vid farbar väg. 

• Från fritidsbostäder sker hämtning varannan vecka under perioden 15 
april – 30 september, totalt 12 gånger, vid från renhållaren anvisad plats 
vid farbar väg. 

 
Utöver ordinarie hämtning kan extra hämtning beställas av renhållaren mot 
avgift enligt renhållningstaxan. 

Latrin 
Hämtning av latrin sker 4 gånger under sommarsäsongen (maj-september) och 
därutöver efter beställning hos renhållaren. 
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Avfall från enskilda avloppsanläggningar 
Hämtning av slam från slamavskiljare sker minst en gång per år för 
permanentboende och för fritidsboende minst en gång vartannat år. Slutna 
tankar töms minst en gång per år för permanentboende och för fritidsboende 
minst en gång vartannat år. 
 
Hämtning av fosforbindande material från enskild avloppsanläggning hämtas 
minst vartannat år genom renhållarens försorg. Fastighetsinnehavaren ansvarar 
för att tillföra nytt filtermaterial snarast efter hämtning av uttjänt filtermaterial.  

Avfall från fettavskiljare 
Fettavskiljare kopplade till det kommunala avloppsnätet ska tömmas så ofta att 
den alltid fyller avsedd funktion, dock minst två gånger per år. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att fettavskiljaren fyller avsedd funktion. 

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter 
 
23 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än 
hushållsavfall. 
 
Matavfall från restauranger, storkök och centralkök ska sorteras ut och 
transporteras skilt från annat avfall. 
 
Elektriska och elektroniska produkter inom producentansvaret kan lämnas vid 
kommunens insamlingsställe. 

Uppgiftsskyldighet 
 
24 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, skall på begäran av den 
renhållningsansvariga nämnden lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, 
sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för 
kommunens renhållningsordning. 
 
25 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en 
förpackning eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning, skall på 
begäran av den renhållningsansvariga nämnden lämna de uppgifter i fråga om 
förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs 
som underlag för kommunens renhållningsordning. 

Undantag 
 
26 § Alla undantag som medges enligt dessa föreskrifter är personknutna och 
upphör att gälla vid nya ägar- eller nyttjanderättsförhållanden. Vid ändring måste 
en ny skriftlig anmälan, ansökan eller begäran lämnas in. 
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Eget omhändertagande av hushållsavfall 
 
27 § Kompostering av matavfall får ske på den egna fastigheten efter skriftlig 
anmälan till tillsynsmyndighet och under förutsättning att 

• komposteringen sker i en för ändamålet avsedd, skadedjurssäker 
behållare för åretruntbruk och 

•  på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppstår. 

 
Ansökan om tillstånd för eget omhändertagande av slam, urin eller annat avfall 
från avloppsanordning genom kompostering eller annan återvinning ska ske 
skriftligen till tillsynsmyndighet. 
 
Ansökan om tillstånd för eget omhändertagande av övriga avfallsfraktioner ska 
ske skriftligen till tillsynsmyndighet. 
 
Tillstånd till eget omhändertagande beviljas i upp till fem år från datum i beslut. 
För förnyelse lämnas en ny ansökan in. 

Förlängt hämtningsintervall 
 
28 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare till en- eller tvåfamiljshus 
kan efter skriftlig begäran hos renhållaren medges att restavfallet hämtas med ett 
förlängt hämtningsintervall.  
 
Villkoren för sådan förlängning är att: 

• Hemkompostering av allt matavfall sker. 
• Fastighets- eller nyttjanderättsinnehavare har gjort anmälan om 

kompostering enligt § 27 till tillsynsmyndighet. 
• Den sopmängd som ska hämtas ryms i en sopbehållare av den storlek 

som renhållaren normalt använder i hämtningsområdet. 
• Olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

 
För permanentbostad kan hämtningsintervall förlängas till var 4:e vecka. För 
fritidsbostad kan hämtningsintervall förlängas till var 4:e vecka under 
hämtningssäsongen.  
 
Medgivande om förlängt hämtningsintervall kan återkallas om renhållaren kan 
konstatera att matavfall lämnas för hämtning eller om kommunens 
tillsynsmyndighet bedömer att matavfall från fastigheten inte omhändertas på 
det sätt som medgivits. 
 
29 § Tillstånd till förlängt tömningsintervall för slam eller fosforbindande 
material från avloppsanordning kan medges efter ansökan till tillsynsmyndighet 
om särskilda skäl föreligger. Endast anläggning som tillståndsprövats av 
tillsynsmyndighet kan medges dispens. Ansökan inlämnas senast tre månader 
innan ordinarie hämtning. 
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Renhållaren kan ge dispens för förlängt hämtningsintervall för fettavskiljare 
kopplade till det kommunala avloppsnätet.  

Gemensamt avfallskärl eller gemensam avfallslösning 
 
30 § Två eller flera närboende fastighets- eller nyttjanderättshavare i en- eller 
tvåbostadshus kan efter skriftlig begäran till renhållaren medges rätt att använda 
ett gemensamt hushållsavfallskärl under förutsättning att bestämmelserna om 
fyllnadsgrad och vikt i dessa föreskrifter beaktas och att olägenheter för 
människors hälsa eller miljön inte uppstår. 
En förutsättning är att en fastighets- eller nyttjanderättshavare har ansvar för 
avfallsbehållare, hämtningsplats och betalning av faktura. 
 
Medgivande om gemensamt sopkärl kan komma att återkallas om renhållaren 
konstaterar att bestämmelserna om fyllnadsgrad och vikt inte följs. 
 
31 § Fem eller fler närboende fastighetsinnehavare kan medges rätt att använda 
en gemensamhetslösning. Med gemensamhetslösning avses att flera 
fastighetsägare går samman om gemensam avfallsbehållare och hämtningsplats. 
En förutsättning är att det finns en samfällighetsförening eller liknande som har 
ansvar för avfallsbehållare, hämtningsplats och betalning av faktura. 
 
Medgivande om gemensamt sopkärl kan komma att återkallas om renhållaren 
konstaterar att bestämmelserna om fyllnadsgrad och vikt inte följs. 

Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall eller slam 
 
32 § Uppehåll i hämtning för alla typer av hushållsavfall, till exempel avfall i kärl 
och slam, kan efter skriftlig begäran hos renhållaren medges fastighets- eller 
nyttjanderättshavare under en sammanhängande period av högst två år och 
under förutsättning att  
 

• Fastigheten inte används och att ingen vistas på fastigheten under 
uppehållsperioden. 

• Uppehållsperioden är minst 6 mån för permanentbostad och för 
fritidsbostad hela hämtningssäsongen. 

• Ansökan om uppehåll avser samtliga abonnemang som förekommer på 
fastigheten. 

 
Försäljning eller renovering är inte godkänd anledning till uppehåll.  
 
Begäran lämnas till renhållaren senast tre månader före den avsedda 
uppehållsperioden. Vid uppehållsperiodens slut återupptas hämtningen 
automatiskt om inte en skriftlig begäran om förlängning görs. 
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33 § Ansökan om dispens från kommunens föreskrifter och avfallshantering 
såvitt gäller bestämmelser om hushållsavfall prövas av Nämnden för hållbart 
samhälle. 

Ikraftträdande 
 
Då dessa föreskrifter träder i kraft enligt beslut i kommunfullmäktige upphör 
också renhållningsordning för Strängnäs Kommun från 2013 att gälla.  
 
Undantag som beviljats enligt föregående renhållningsordning fortsätter att gälla 
i enlighet med beslut, dock maximalt upp till 5 år.  

Bilagor 
 
Bilaga 1, Sortering och hantering 
Bilaga 2, Anvisningar för utrymmen och transportvägar 
 
Kartbilaga för område 1 a 
Kartbilaga för område 1 b 
Kartbilaga för område 1 c och d 
Kartbilaga för område 1 d 
Kartbilaga för område 2 
Kartbilaga för område 3 
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Begreppsförklaringar 

Avfallsbehållare är kärl, latrinbehållare, container eller annan behållare avsedd 
att förvara avfall i och som töms av renhållaren. 
 
Fastighetsnära insamling avser insamling av avfall, som omfattas av 
producentansvar, på eller i direkt anslutning till den fastighet där avfallet 
uppkommit. 
 
Återvinningscentralerna är bemannade och drivs av renhållaren.  
 
Återvinningsstationerna är obemannade och är tillgängliga dygnet runt. FTI AB 
(Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) ansvarar för dessa. 

Sortering och hantering av olika avfallsslag 

Matavfall 
Matavfall är biologiskt lättnedbrytbart avfall eller livsmedelsavfall från hushåll 
eller verksamheter som restauranger, storkök, butiker eller livsmedelsindustri. 
Matavfall är rester av det man äter som blivit över, bortrensat eller utgånget. 
 
När renhållaren bestämt att matavfall ska sorteras ut lämnas anvisningar för hur 
avfallet ska hanteras.  
 
Matavfall och före detta livsmedel från verksamheter lämnas enligt 
överenskommelse och anvisningar från renhållaren. 
 
Matavfall får komposteras på den egna fastigheten efter anmälan till 
tillsynsmyndigheten, se § 27. 

Restavfall 
Med restavfall avses det som kvarstår när grovavfall, farligt avfall, 
trädgårdsavfall, latrin, slam, producentansvarsavfall och annat avfall än 
hushållsavfall har sorterats ut. Avfallet läggs i den avsedda avfallsbehållaren. 
Påsen knyts ihop med dubbla knutar så att avfallet inte kan spridas eller orsaka 
annan olägenhet. 
 
Föremål som kan ge upphov till skär- och stickskador ska läggas i styvt 
skyddshölje innan de läggs i avfallskärl. Avfall som kan utgöra risk för brand, t.ex. 
varm aska och engångsgrillar, får inte läggas i behållaren. 
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Farligt avfall 
Farligt avfall innehåller ämnen som kan skada människor, djur eller miljö. Det är 
sådant avfall som är markerat med en asterisk (*) i bilaga 4 till 
Avfallsförordningen (SFS 2011:927) eller avfall som har sådana egenskaper som 
räknas upp i bilaga ett till samma förordning. 
 
Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut hushållets 
farliga avfall och hålla detta avskilt från annat avfall. Det farliga avfallet ska vara 
tydligt märkt med uppgift om innehåll. Detta är särskilt viktigt om 
originalförpackning saknas. 
 
Hushåll får själva transportera farligt avfall från det egna hushållet till någon av 
kommunens återvinningscentraler eller hämtas av renhållaren enligt fastställd 
taxa.  
 
Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som skall hanteras som 
farligt avfall: 
 

• Färg-, lackavfall samt hartser. 
• Limavfall (t ex kontaktlim, epoxilim och spackel). 
• Glödlampor. 
• Lysrör (t ex lågenergilampor, solarierör, halogenlampor och vanliga 

lysrör). 
• Lösningsmedel. 
• Fotokemikalier (t ex fix och framkallare). 
• Bekämpningsmedel. 
• Sprayburkar. 
• Annat starkt surt eller starkt alkaliskt avfall (t ex frätande ämnen som 

kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut och avkalkningsmedel). 
• Avfall som innehåller kvicksilver (t ex termometrar, barometrar och 

reläer). 
• Batterier – se vidare om särskilda sorteringsföreskrifter. 
• Spillolja och annat oljeavfall – se vidare om särskilda 

sorteringsföreskrifter. 
 
Explosiva föremål som ammunition, fyrverkerier etc. kan inte lämnas på 
återvinningscentral. Ta kontakt med Polisen för förfrågan var dessa föremål kan 
lämnas. 
 
Gasolflaskor lämnas till tillverkaren.  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110927.htm
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Grovavfall 
Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushållen som inte ryms i eller av 
andra skäl inte är lämpliga att lägga i kärl eller säck för hushållsavfall. Grovavfall 
är exempelvis utrangerade möbler, cyklar och liknande. 
Hushåll kan själva transportera bort grovavfall som uppkommit i det egna 
hushållet till någon av kommunens återvinningscentraler. Vid 
återvinningscentral ska grovavfallet sorteras enligt anvisningar på plats. 
 
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare kan efter beställning få grovavfall 
hämtat av renhållaren enligt fastställd renhållningstaxa. Grovavfallet ska lämnas 
vid tomtgräns vid farbar väg eller i särskilt grovsoprum.  

Trädgårdsavfall 
Med trädgårdsavfall menas i första hand komposterbart och/eller brännbart 
trädgårdsavfall från normal trädgårdsskötsel. Trädgårdsavfall ska förvaras skilt 
från övrigt avfall så att detta kan hanteras separat. Träd som fällts eller avfall som 
uppstår vid större anläggningsarbeten i en trädgård är inte att betrakta som 
trädgårdsavfall. 
 
Trädgårdsavfall som uppkommer inom den egna fastigheten får komposteras 
under förutsättning att detta kan ske utan olägenhet för omgivningen.  
 
Hushåll kan själva transportera bort trädgårdsavfall som uppkommit i det egna 
hushållet till någon av kommunens återvinningscentraler eller efter beställning få 
detta avfall hämtat av renhållaren enligt fastställd taxa.  

Avfall från husbehovsjakt 
Med avfall från husbehovsjakt avses slaktbiprodukter från jakt för egen 
konsumtion och som sker som fritidssyssla. 
 
Slaktbiprodukter som uppstår i samband med jakt lämnas i första hand kvar i 
skogen där djuret fällts. Avfallet får dock inte ge upphov till olägenhet t.ex. genom 
att lämnas för nära bebyggelse eller allmän väg. 
 
Avfall från husbehovsjakt kan i andra hand lämnas mot avgift på kommunens 
återvinningscentral. Hushållskunder får då själva transportera jaktavfallet till 
återvinningscentral. 
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Döda sällskapsdjur 
Med sällskapsdjur avses djur som i normala fall hålls och föds upp av människor 
utan produktionssyfte t.ex. tillverkning ull, livsmedel, päls eller fjäderprodukter. 
 
Döda sällskapsdjur lämnas i första hand på veterinärklinik. Döda sällskapsdjur 
får grävas ner på den egna fastigheten om graven är så djup att djur hindras från 
av att gräva upp kroppen. Hästar får grävas ner endast efter tillstånd från 
länsstyrelsen. 
 
Döda sällskapsdjur kan i andra hand, efter överenskommelse med renhållaren, 
lämnas mot avgift på kommunens återvinningscentral. Hushållskunder får då 
själva transportera avfallet till återvinningscentral.  

Fett, frityroljor och andra matfetter 
Frityrolja från hushåll lämnas i väl försluten dunk eller plastflaska tillsammans 
med övrigt hushållsavfall eller lämnas för återvinning vid återvinningscentralen. 
Frityrolja eller annat matfett får inte hällas i avloppet. 
 
Frityroljor och andra matlagningsoljor från restaurang, bageri, gatukök och 
liknande verksamheter ska hanteras separat och hållas skilt från övrigt 
hushållsavfall. Fettavfallet lämnas till fettåtervinningsföretag som godkänts av 
renhållaren eller lämnas separat till renhållaren mot avgift. 
 
Matolja från hushåll lämnas, tillsammans med övrigt hushållsavfall eller 
matavfall när sådant sorteras separat, i väl försluten plastdunk, så att den inte 
läcker. 

Latrin 
Latrin är avfall från torrtoalett och får enbart innehålla fekalier, urin, 
toalettpapper och eventuellt strömateriel, t.ex. torv. Insatspåse får inte användas. 
Latrin lämnas i behållare som tillhandahålls av renhållaren. Kärl skall vara märkt 
med fastighetsbeteckning. 
 
Behållaren placeras på av renhållaren anvisad plats vid farbar väg eller vid toalett. 
Kärl som hämtas från toalettutrymme skall vara framtaget och ha locket påsatt. 
Gångavståndet mellan fordonets uppställningsplats och toalettutrymme får vara 
högst 50 meter och ska vara hårdgjord med en minsta bredd av 80 cm. Kärl som 
hämtas vid tomtgräns skall placeras väl synligt och lättåtkomligt med locket 
påsatt. 
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Avfall från enskild avloppsanläggning 
Enskilda avloppsanläggningar ska tömmas genom renhållarens försorg, om inte 
tillstånd för egen hantering har getts av kommunens tillsynsmyndighet. 
 
Det är fastighetsägarens ansvar att beställa tömning i tillräcklig omfattning för att 
anläggningen ska ha avsedd funktion. 
 
Innan installation av minireningsverk, fosforfälla eller annan avloppsanläggning 
uppmanas fastighetsägaren att försäkras sig om att det är möjligt att tömma 
anläggningen med den utrustning som renhållaren använder. Fastighetsägaren 
ansvarar för att hålla tömningsinstruktioner tillgängliga för tömningspersonalen 
vid anläggningen när den ska tömmas. 
 
Slamavskiljare, minireningsverk, fettavskiljare och slutna tankar skall vara 
lättillgängliga för tömning. Lock eller manlucka skall vara tydligt markerad med 
av renhållaren tillhandahållen skylt, ska kunna öppnas av en person och får inte 
vara övertäckt vid tömning. Lock bör väga högst 20 kg.  
 
Vid nybyggnad skall tunga brunnslock, exempelvis betonglock med en diameter 
överstigande 75 cm, inte förekomma. 
 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. Avstånd 
mellan uppställningsplats för tömningsfordon och slambrunn bör inte överstiga 
10 meter. Det åligger fastighetsinnehavare att se till att enskild väg och tomtmark 
som utnyttjas vid hämtning skall vara så dimensionerad och hållas i sådant skick 
att den är farbar för hämtningsfordon när hämtning ska ske, se bilaga 2 om 
utrymmen och transportvägar. 
 
Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter ska hämtas i enlighet 
med det tillstånd som getts av tillsynsmyndighet och ska följa leverantörens 
anvisningar. Filtermaterialet ska vara förpackat och tillgängligt på ett sådant sätt 
att hämtning kan utföras. Eventuella instruktioner som behövs i samband med 
hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren. 
 
För hämtning/tömning av filtermaterial i säck ska utrymme för 
tömning/hämtning med kranfordon finnas. Avstånd mellan kranfordonets 
angöringsplats och fosforfälla får vara högst tio meter om filterkassett/storsäck 
om 500 kg används och högst fem meter om filterkassett/storsäck om 1 000 kg 
används. Den fria höjden ska vara minst sju meter över kranfordonet och mellan 
kranfordonets angöringsplats och fosforfällan. 
 
Anläggningar med filter i lösvikt och som tillkommit innan dessa föreskrifter trätt 
i kraft är undantagna från kravet att filtermaterialet ska vara förpackat.  
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Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, eventuellt efter vattentillförsel. Avstånd 
mellan uppställningsplats för slamsugningsfordon och anläggning bör inte 
överstiga 10 meter. Se även bilaga 2 om utrymmen och transportvägar.  

Producentansvarsavfall 

• Förpackningar 
• Returpapper 
• Avfall från elektriska och elektroniska produkter 
• Glödlampor och vissa belysningsarmaturer 
• Batterier inklusive bilbatterier 
• Läkemedel 
• Däck 

Förpackningar 
Förpackningar framställs för att innehålla, skydda, presentera, leverera varor. 
Engångsartiklar såsom tallrikar och muggar av papper eller plast ingår också i 
denna avfallskategori. 
 
Förpackningar av metall, kartong, plast, wellpapp och glas lämnas i behållare 
märkt med respektive fraktion på någon av de återvinningsstationer som finns i 
kommunen. I vissa fall kan förpackningar lämnas för fastighetsnära insamling. 
Anvisningar om detta lämnas i så fall av fastighetsinnehavaren, i flerbostadshus, 
eller av renhållaren, för en- och tvåbostadshus. 

Returpapper/tidningar 
Med returpapper avses dags- och veckotidning, magasin, reklamblad, kataloger 
(postorder, telefon, rese m.m.), broschyrer och skriv/ritpapper. 
 
Returpapper lämnas i behållare för returpapper/tidningar på någon av de 
återvinningsstationer som finns i kommunen. I vissa fall kan returpapper lämnas 
för fastighetsnära insamling. Anvisningar om detta lämnas i så fall av 
fastighetsinnehavaren, i flerbostadshus, eller av renhållaren, för en- och 
tvåbostadshus. 

Elektriska och elektroniska produkter 
Elektriska och elektroniska produkter är produkter som är beroende av eller 
genererar, överför eller mäter elektrisk ström eller elektromagnetiska fält. Avfall 
som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter omfattas av 
producentansvar. Observera att denna typ av avfall också ofta är farligt avfall. 
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Exempel på elektriska och elektroniska produkter är: 
 

• Lysrör och glödlampor. 
• Lågenergilampor etcetera, till exempel urladdningslampor, 

högtrycksnatriumlampor, 
• kvicksilverlampor. 
• Vitvaror, t ex tvättmaskiner, diskmaskiner, spisar, spisfläktar, 

torktumlare, torkskåp, manglar, kylar och frysar. 
• Vissa elektriska och elektroniska produkter som är fast installerade, t ex 

elelement 
• Övriga elektriska och elektroniska produkter, t ex radio, tv, video, 

hårddiskar, skrivare, bildskärmar, mikrovågsugnar, klockor, leksaker, 
hushållsapparater, verktyg, armaturer. 

 
Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut hushållets 
avfall av elektriska och elektroniska produkter och hålla detta avskilt från annat 
avfall. 
 
Avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter lämnas vid 
kommunens återvinningscentraler eller hämtas mot avgift av renhållaren vid 
fastigheten. 

Glödlampor och vissa belysningsarmaturer 
Ljuskällor delas upp i två olika fraktioner: lysrör och 
glödlampor/lågenergilampor. 
 
Ljuskällor lämnas vid insamlingsplats t.ex. återvinningscentral eller hämtas efter 
överenskommelse av renhållaren vid fastigheten.  
 

Batterier inklusive bilbatterier 
Batterier delas upp i industribatteri, bilbatteri och bärbart batteri; 
  

• industribatteri: ett batteri som är utformat uteslutande för industriell eller 
annan yrkesmässig användning eller som används i elektriska fordon, 

• bilbatteri: ett batteri som är utformat för att användas till ett fordons 
startmotor, belysning eller tändningssystem och inte är ett industribatteri, 
och 

• bärbart batteri: småbatteri, ett batteri som är förslutet och bärbart och 
inte är ett Industribatteri eller bilbatteri. 

 
Enligt Förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier är hushållen 
skyldiga att sortera ut småbatterier. 
Småbatterier kan lämnas i uppsatta så kallade batteriholkar eller kommunens 
återvinningscentraler. Produkter med inbyggda miljöfarliga batterier kan lämnas 
vid försäljningsställen.  
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Läkemedelsrester, kasserade kanyler och liknande 
Läkemedelsrester ska återlämnas till apoteken.  
 
Skärande och stickande avfall ska lämnas i behållare som är punktionssäkra. 
Sådana behållare tillhandahålls av apotek. 

Däck 
Däck omfattas av producentansvar. Däckverkstäder är skyldiga att utan kostnad 
ta emot uttjänta däck. Om däcken är monterade på fälgen får dock 
demonteringsavgift tas ut. 
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Allmänt 

Dessa anvisningar gäller vid insamling och borttransport ("hämtning") av de avfallstyper som 
faller under kommunens renhållningsskyldighet eller som annars hämtas av kommunen eller 
av kommunen anlitad entreprenör. Anvisningarna gäller för samtliga ställen där kommunen 
utför hämtning samt, i tillämpliga delar, även på platser där kommunen utför slamtömning.  
 
Råden och anvisningarna har tillkommit för att skapa bra framkomlighet för 
hämtningsfordon, en bra arbetsmiljö för hämtningspersonalen men även för att skapa en väl 
fungerande avfallshantering för kunderna. 
 
För nybyggnad och ändring av avfallsutrymmen kan bygglov och/eller bygganmälan 
erfordras. Kontakta därför alltid byggnadsnämnden innan nybyggnad eller ändring av ett 
avfallsutrymme påbörjas. Övergripande tekniska krav på avfallsutrymmen finns i Boverkets 
Byggregler, BBR. 

Nybyggnad 

Vid nybyggnad skall målsättningen vara att avfallsutrymmet placeras och utformas så att 
hämtning underlättas och att en god arbetsmiljö samt säkerheten befrämjas. 

Dimensionering 

Avfallsutrymmen vid enbostadshus inom hämtningsområde 1, tätorter, samt samtliga 
fastigheter inom övriga hämtningsområden, se § 21, skall dimensioneras för hämtning en 
gång var fjortonde dag.  
Vid flerfamiljshus, kontor, butiker, skolor, daghem och liknande verksamheter inom 
hämtningsområde 1, tätorter, dimensioneras utrymmena för hämtning en gång per vecka.    
 
Avfallsutrymmen i flerfamiljshus dimensioneras för kärl i storlekarna från 190 liters till 660 
liters behållare beroende på materialslag. 
Kontakta renhållaren för aktuella uppgifter vid dimensionering. Varje enhet är unik och 
avvikelse från genomsnittet kan förekomma.  
 
Behållartyper för hushållsavfall inom Strängnäs kommun (liter) 
 
2-hjuliga kärl   190 l 370 l  
 
4-hjuliga kärl   660 l   
 

Transportvägar för behållare 

Installationer, cykelställ, papperskorgar och liknande får inte placeras så att de inkräktar på 
nedan angivna mått. Transportväg får inte ingå som en del av en biluppställningsplats där 
uppställda fordon kan hindra framkomligheten. Vid sidan om parkeringsytor skall minst 
nedan angivna ytor finnas. 
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Utomhus skall transportväg för behållare vara hårdgjord med asfalt, betong, betongplattor 
eller likvärdig beläggning så att kärl eller annat transportredskap som kärra eller liknande 
kan användas utan hinder. Trappa eller trappsteg får inte förekomma i en transportväg. 
Snövallar, vegetation eller dylikt får inte inkräkta på ovan angivna mått. Vintertid skall 
transportvägen vara snöröjd och hållas halkfri. 
 
Avstånd från soprum eller miljöhus till angöringsplats för sopbil vid flerfamiljshus 
och verksamheter, högst 

10 meter 

Avstånd från soprum eller sopbehållare till angöringsplats för sopbil vid 
enfamiljshus, högst 

10 meter 

Ramp med maximal lutning 1:7 vid tvåhjulsförsedda behållare eller kärra, längst 7 meter 

Ramp med maximal lutning 1:12 vid flerhjulsförsedda behållare eller kärra, längst 12 meter 

Fritt utrymme mellan ramp och dörr samt uppställningsplats framför dörr 1,5 meter 

Fri bredd vid rak passage 1,2 meter 

Bredd vid riktningsändring större än 30 grader 1,35 meter 

Fri höjd 2,1 meter 
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Transportvägar för renhållningsfordon 

Transportvägen bör minst uppfylla nedan angivna mått. Avfallsutrymme skall placeras så att 
backning om möjligt kan undvikas vid hämtning. Avfallsutrymme får inte placeras så att 
backning på gång- och cykelväg eller inom ett bilfritt bostadsområde måste ske vid hämtning. 
Återvänds -väg eller -gata som används vid hämtning skall ha godkänd vändplats för 
renhållningsfordon. 
 
Transportväg skall ha hårdgjord körbana av grus, asfalt eller liknande och måste tåla trafik 
med tunga fordon. Större stenar får inte förekomma i körbanan och inte heller gräs eller 
annan vegetation. Snövallar, vegetation eller dylikt får inte inkräkta på ovan angivna mått. 
Vintertid skall transportväg vara snöröjd och halkfri. Eftersom renhållningsfordon med en 
totalvikt på upp till 26 ton kan komma att användas måste transportvägen lägst hålla de krav 
som ställs i anläggnings AMA kategori B eller motsvarande krav. 
 
I områden där trafik med renhållningsfordon inte är tillåten eller inte kan ske på grund av 
utrymmesbrist eller där vägen inte uppfyller de krav som ställs nedan, placeras behållaren i 
direkt anslutning till godkänd transportväg. 
 
Vid miljöhus eller andra avfallsutrymmen där det förutom hushållsavfall även hämtas 
förpackningar och övrigt utsorterat material är det inte ovanligt att hämtning sker dagligen 
beroende på att varje materialslag hämtas var för sig.

Minsta bredd på köryta 3 meter 
Rak väg utanför tätort skall vara fri från hinder utanför vägbana 1 meter 
Vändplats utanför tätort skall vara fri från hinder utanför vägbana 1,5 meter 
Minsta kurvradie 7 meter 
Minsta vägbredd i kurva 4 meter 
Fri höjd 4 meter 
Max lutning på in- och utfartsväg 1:10 
Uppställningsplats för sopbil 4,2 x 12 meter 
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Exempel på godkänd utformning av vändplatser. 
 

Transportsvägs bredd och fri höjd 
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Generella krav på utrymmen 

Avfallsutrymme skall vara tillgängligt för renhållningspersonalen måndag till fredag  
06:00 – 22:00 året om. I avfallsutrymmet får inte förvaras föremål som hindrar hämtning av 
behållare. 
 
Avfallsutrymme skall vara försett med ändamålsenlig utrustning. Utrustningen får inte heller 
vara i sådant skick eller av sådant material att renhållningspersonalen riskerar att skadas. 
Dörr till avfallsutrymme eller sopskåp placeras med underkant 5 - 10 cm över markplanet. 
Tröskel eller höjdskillnad överstigande 25 mm förses med slänt, lutning eller kil. Lutningen 
får vara max. 1:5. Om ramp eller kil används skall denna vara fastsatt. 
 
Utomhus skall behållare (container och kärl) placeras så att risk för spridning av brand till 
närliggande byggnad undviks. Rekommenderat avstånd mellan byggnad och täckt behållare 
är 4 meter. För öppen behållare är det rekommenderade avståndet 6 meter. För placering av 
behållare inomhus finns särskilda brandskyddsbestämmelser. Kontakta räddningstjänsten 
eller byggnadsnämnden för mer information. Ansvaret för placeringen ligger på 
fastighetsägaren. 
 
Avfallsutrymme skall vara ventilerat. 

Avfallsutrymme för enfamiljshus 

Behållare skall placeras utomhus på hårdgjord fri yta om minst 1,5 x 1 meter. 
Avfallsutrymmen i flerbostadshus, miljöhus 
Dörr till avfallsutrymme skall förses med anordning (dörrstopp eller liknande) så att den kan 
stå öppen vid hämtning. 
 
Alla ytor bör vara lätta att göra rena och tåla slitage. Skyddslist, med centrum 1 meter över 
golvet, avsedd att skydda väggbeklädnad mot skador, rekommenderas. För att skydda mot 
skador bör även dörrblad och karm förses med ett ytmaterial, exempelvis plåt, som står emot 
nötning, slag och stötar. 
 
Fasta installationer t ex hyllor, krokar, strömbrytare m.m. bör placeras på en höjd av minst 
1,5 meter för att förhindra att dessa skadas vid hämtning. 
 
Dörr till avfallsutrymme skall gå att öppna från insidan. Nyckeln till avfallsutrymmet får inte 
passa andra lås i fastigheten. Däremot bör det eftersträvas att en och samma nyckel kan 
användas inom största möjliga område för att minska det totala antal nycklar. Kodlås är att 
föredra och ska monteras vid nybyggnation. 
 
Om dubbeldörrar förekommer bör det ena dörrbladet förses med invändigt 
espagnoletthandtag, typ panikregel eller likvärdig anordning som gör dörren helt 
öppningsbar. 
 
Avfallsutrymmet skall vara belyst. Belysningen skall ha en minsta ljusstyrka om 100 lux. 
Strömställare med orienteringsljus för belysning placeras i anslutning till dörren till 
avfallsutrymmet. 
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Minimimått för avfallsutrymme i flerfamiljshus 

Dörr, fri bredd (karmdagbredd *) 1,10 m 

Dörr, fri höjd (karmdaghöjd *) 2,00 m 

Rumshöjd 2,10 m 
* Karmdagbredd och karmdaghöjd är den faktiska fria bredd och höjd som är i öppningen på 
dörren. 
 

Minsta mått som krävs för kärl 

Storlek 190 liter 370 liter 660 liter 780 liter 

Bredd 600 mm 750 mm 1 300 mm 1 500 mm 

Djup 750 mm 900 mm 900 mm 900 mm 

(Höjd*) 1 100 mm 1 100 mm 1 300 mm 1 400 mm 
* Fri höjd 2 100 mm gäller för utrymmet 
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Utrymmen för container 

Container ska placeras i markplan. Placering på upphöjd yta eller lastbrygga accepteras inte. 
Uppställningsytan ska vara hårdgjord, exempelvis med asfalt, betong eller likvärdigt 
material. 
 

Minsta mått på uppställningsplats 

Tömning med baklastande containerbil, fri yta framför behållare 15 meter 
Tömning med baklastande containerbil, behållaryta beroende på 
behållarstorlek 

3 - 4,5 x 2 meter 

Tömning med baklastande containerbil, fri höjd 5,5 meter 
Minsta avstånd mellan och runt containrar 1 meter 

 

 
 

Slamtömning 

Transportväg för slamtömningsfordon skall uppfylla samma krav som 
transportväg för övriga renhållningsfordon, se ovan under Transportvägar för 
renhållningsfordon. 
 



 
 
 Dnr TFN/2014:82–003 
                      2014-05-26 

10 
 

 
 

Rekommenderat avstånd mellan slamtömningsfordon och 
l l i  

Vid nybyggnad är det viktigt att tänka på att slamtömningsfordonet skall kunna 
komma intill brunnen. Avståndet mellan brunnen och en transportväg som 
uppfyller ovan angivna krav bör inte vara längre än 10 meter. 
Den angöringsplats som anvisas för ett slamtömningsfordon får inte äventyra 
trafiksäkerheten. Platsen bör därför inte vara skymd av exempelvis ett backkrön 
eller en kurva. 
 
Gångvägen mellan tömningsfordonets angöringsplats och brunnen skall vara fri 
från hinder t.ex. staket, murar, planteringar mm. Inför tömning skall gångvägen 
vara lätt framkomlig. 
 
Locket till slambrunnen skall vara av lätt material. Tunga brunnslock, exempelvis 
betonglock med en diameter överstigande 75 cm, skall inte förekomma vid 
nybyggnad. Vid tömning skall brunnslocket vara markerat med slamskylt som 
tillhandahålls av renhållaren, samt vara lätt åtkomligt. Den som utför tömningen 
skall inte behöva gräva fram locket för att tömma brunnen. Brunnen skall vara så 
utformad att den är lätt att tömma. Speciella verktyg eller redskap utöver de som 
normalt medförs på slamtömningsfordonet skall inte behövas för att tömma 
brunnen.                                        

Latrinhämtning 

Vid hämtning från toalettutrymme får avståndet mellan hämtningsfordonets 
uppställningsplats och toalettutrymmet inte överstiga 50 meter och dragvägen 
ska vara minst 80 cm bred och hårdgjord. 

Ombyggnad 

Vid större renoverings- eller ombyggnadsarbeten på en fastighet bör eftersträvas att de 
anvisningar som gäller för nybyggnad uppfylls. Där det inte finns förutsättningar att 
uppfylla bestämmelserna för nybyggnad kan vissa avsteg göras. I sådana fall sker en 
bedömning av vilka krav som kan ställas i varje enskilt fall. Kontakta renhållaren för råd 
och rekommendationer. 
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