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Renhållningstaxa för latrinhämtning i Strängnäs kommun 
Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17.  
Ersätter avgifter för latrin i tidigare antagna renhållningstaxor. 
Gäller fr.o.m. 2013-07-01. 

 

TAXA FÖR LATRIN 

1. Allmänt 

Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.  

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.  

Taxan omfattar hela Strängnäs kommun i den mån dispens inte beviljats enligt kommunens 

renhållningsordning. Regler för avfallshantering finns att läsa i ”Renhållningsordning för Strängnäs kommun”. 

För avgifter gällande övriga avfallstaxor se separat dokument. 

Det åligger fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare 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. Tekniska nämndens Renhållningens råd och anvisningar för utrymmen och transportvägar 

skall följas.  

Avfall från latrinbehållare omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in genom 

kommunens försorg.  

2. Latrin  

Latrinbehållare (kärlet) skall förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare och ställas på av 

renhållaren anvisad plats såvida inte särskilda skäl föreligger däremot.  

Hämtning av latrin sker 4 gånger under sommarsäsongen och därutöver efter beställning hos renhållaren. Kärl 

skall vara märkt med fastighetsbeteckning. Inga insatspåsar ska användas i kärlen. Endast sådant som har 

passerat kroppen och toalettpapper får läggas i kärlet.  

I avgiften ingår hämtning av ett kärl per gång. Extra kärl kan hämtas mot avgift. Renhållaren tillhandahåller kärl 

för latrin. 

Kärl som hämtas från toalettutrymme skall vara framtaget och ha locket påsatt, gångavståndet 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.  

Missad latrinhämtning orsakad av transportören utförs senast nästa arbetsdag efter felanmälan. 

Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte heller vara så tung att det blir uppenbara 

svårigheter att flytta den (se Arbetsmiljöverkets AFS 1998:1 om belastningsergonomi). Behållare som är överfull 

eller för tung hanteras enligt renhållarens anvisningar. 

  



2 (2) 
 

3. Avgifter 

3.1. Hämtningsområden 

Kommunen är uppdelad i nedanstående hämtningsområden och avgifterna anges för respektive 

hämtningsområde. För kartbilagor, se kommunens avfallsföreskrifter i renhållningsordningen. 

Område 1. Tätortsområden, enligt kartbilaga 1a-e i renhållningsordningen. 

Område 2. Landsbygd, med vilket avses övriga områden på fastlandet utom tätortsområden, samt öar med 

broförbindelse, se kartbilaga 2 i renhållningsordningen. 

Område 3. Ringsö, enligt kartbilaga 3 i renhållningsordningen. 

Område 4. Övriga öar och fastigheter utan väg- eller broförbindelse, d.v.s. område utanför område 1, 2 eller 3 

 

3.2. Hämtning av latrin inom område 1 och 2 

Tjänst Hämtning från 
tomtgräns 

Hämtning från 
toalettutrymme 

4 gånger per säsong, ett kärl per hämtningsvecka ingår 

Hämtningsveckor: 21, 25, 29, och 33 

 1 515 kr  1 862 kr 

Extra kärl (vid ordinarie hämtning)  348 kr /st  380 kr /st 

Extra hämtning utförs efter beställning under hämtningsveckorna 
15, 23, 27, 31 och 36 

Beställning av extra hämtning skall göras senast kl 15.00 sista 
arbetsdagen före respektive hämtningsvecka. 

 441 kr /st  474 kr /st 

Budning under annan tid än under ovanstående hämtningsveckor.  

Hämtning sker inom 5 arbetsdagar efter beställning. 

 780 kr /st  828 kr /st 

 

3.3. Hämtning av latrin inom område 3 

Tjänst 
Hämtning från 

tomtgräns 
Hämtning från 

toalettutrymme 

4 gånger per säsong, ett kärl per hämtningsvecka ingår 

Hämtningsveckor: 21, 25, 29, och 35 

 1 515 kr   1 862 kr 

Extra kärl (vid ordinarie hämtning)   348 kr /st   380 kr /st 

Extra hämtning utförs efter beställning under hämtningsveckorna 
23, 27, 31, 33 och 41 

Beställning av extra hämtning skall göras senast kl 15:00 sista 
arbetsdagen före respektive hämtningsvecka. 

 441 kr /st  474 kr /st 

  


