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Renhållningstaxa för slam och fett i Strängnäs kommun 
Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17. 
Ersätter avgifter för slam och fett i tidigare antagna renhållningstaxor. 
Gäller fr.o.m. 2013-07-01. 
 
 
TAXA FÖR SLAM OCH FETT 
 

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 slamavskiljare, sluten tank, fettavskiljare omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska 

samlas in genom kommunens försorg.  

2. Slam 

Tömning av slam från slamavskiljare eller från sluten tank sker minst en gång per år för permanentboende och 

för fritidsboende minst en gång vartannat år. Vid behov av tätare tömning kan extra tömning beställas. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. De avgifter som anges i tabell 5.2. 

gäller vid maximalt 10 meter slang mellan fordonets uppställningsplats och anslutningspunkt till anläggningen 

som ska tömmas. Vid längre slanglängd tas extra avgift enligt tabell 5.3. 

Brunnslock till slamavskiljare får inte vara övertäckta och ska vara lättillgängliga för tömning. Om anläggningen 

inte är tillgänglig vid tömning debiteras avgift för bomkörning, enligt tabell 5.3. Lock med vikter som överstiger 

20 kg skall bytas ut mot lock av lättare material (se Arbetsmiljöverkets AFS 1998:1 om belastningsergonomi). 

Inför tömning av minireningsverk ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske 

genom slamsugning. 

Inför tömning av fosforfällor ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom 

kranbil. Avgifter för tömning av fosforfällor, se tabell 5.2. 

3. Fett 

Kunden står för behållare och all skötsel av anläggningen. Fettavskiljare ska tömmas så ofta att den alltid fyller 

avsedd funktion. Normalt tömningsintervall är två gånger per år. Fettavskiljare skall vara lättillgängliga för 

tömning. Exempel på verksamheter som bör ha fettavskiljare är café, catering, charkuteri, fiskindustri, gatukök, 

konditori, livsmededelsbutik med manuell betjäning, mottagningskök, pizzeria, restaurang, rökeri, slakteri eller 

storkök. 
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4. Särskilda avgifter 

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt 

avviker från vad som är normalt debiteras avgift per timme, enligt tabell 5.3.  

5. Avgifter 

5.1. 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. 
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5.2. Schemalagd tömning av slamavskiljare, budning av sluten tank, minireningsverk 
och fosforfälla i område 1 och 2 (vardagar måndag-fredag) 

Storlek 1m3 2 m3 3m3 4m3 5m3 6m3 7m3 8m3 9m3 

Slamavskiljare, 
enskilda brunnar och 
minireningsverk 

 732 kr  899 kr  1 169 kr  1 321 kr  1 659 kr  1 811 kr  2 213 kr  2 365 kr  2 517 kr 

Slutna tankar  899 kr  1 067 kr  1 320 kr  1 472 kr  1 810 kr  1 962 kr  2 364 kr  2 516 kr  2 668 kr 

Tömning av slamavskiljare, enskilda brunnar och slutna tankar >9 kbm  289 kr /kbm 

Tömning bajamaja  1 543 kr  

Hämtning av säck filtermaterial från fosforfälla. 
Materialet ska placeras åtkomligt och vara lastbart för en kranbil 

 1 600 kr /st 

Hämtning av löst filtermaterial från fosforfälla  2 430 kr 

Placera tömningsinstruktion för minireningsverk åtkomligt vid brunnen. 

Beställning av slamtömning skall ske senast kl. 15.00 dagen före områdets tömningsdag. 

Hämtning av filtermaterial från fosforfälla utförs inom 5 arbetsdagar efter inkommen beställning 

5.3. Tilläggsavgifter för tömning av slam i område 1 och 2 
Ordinarie avgift enligt 5.2. tillkommer 

Slanglängder 10 – 30 meter. Avgift per påbörjat 5 meters intervall debiteras.   75 kr /intervall 

Slanglängd över 30 meter. Minst en timma debiteras.  1 115 kr /tim 

Budning inom ordinarie tur för området. Tömning sker inom 5 arbetsdagar från beställning.  151 kr 

Budningsavgift för annan dag än ordinarie tur för området. 
Tömning sker inom två arbetsdagar. 

 1 115 kr 

Bomkörning. När förhållandena är sådana att tömning inte kan utföras.  589 kr 

Om extra arbete måste utföras där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt. 
Avgift per timme på plats debiteras. 

 1 115 kr /tim 

Tillägg för återfyllning med vatten av minireningsverk  560 kr 
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5.4. Schemalagd tömning av fettavskiljare i område 1 och 2 

Tömning av fettavskiljare  < 1 kbm   1 125 kr /gång 

Tömning av fettavskiljare 1-3 kbm   1 500 kr /gång 

Tömning av fettavskiljare 3-10 kbm  3 334 kr /gång 

Tömning av fettavskiljare >10 kbm  5 019 kr /gång 

  

5.5. Tilläggsavgifter för tömning av fett i område 1 och 2 
Ordinarie avgift enligt 5.4. tillkommer 

Slanglängder 10 – 30 meter. Avgift per påbörjat 5 meters intervall debiteras.   75 kr /intervall 

Slanglängd över 30 meter. Minst en timma debiteras.  1 115 kr /tim 

Budningsavgift för annan dag än ordinarie tur för området. 
Tömning sker inom fem arbetsdagar.  

 2 175 kr 

Bomkörning. När förhållandena är sådana att tömning inte kan utföras.  589 kr 

Om extra arbete måste utföras där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt. 
Avgift per timme på plats debiteras. 

 1 115 kr /tim 
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5.6. Schemalagd tömning av slamavskiljare, sluten tank och minireningsverk i område 
3 - Ringsö 

Storlek 1m3 2 m3 3m3 4m3 5m3 6m3 7m3 8m3 9m3 

Slamavskiljare, 
enskilda brunnar och 
minireningsverk 

 732 kr  899 kr  1 169 kr  1 321 kr  1 659 kr  1 811 kr  2 213 kr  2 365 kr  2 517 kr 

Slutna tankar 

Inga nya abonnemang 
tecknas 

  

 1 320 kr 

   

 1 962 kr 

     

 
 

5.7. Tilläggsavgifter för tömning av slam i område 3 - Ringsö 
Ordinarie avgift enligt 6.5. tillkommer 

Slanglängder 10 – 30 meter. Avgift per påbörjat 5 meters intervall debiteras.   75 kr /intervall 

Slanglängd över 30 m. Minst en timma debiteras.  1 115 kr /tim 

Budning inom ordinarie tur för hämtning av kärl- och säckavfall inom området. Tömning sker 
inom 14 arbetsdagar från beställning. Gäller under perioden vecka 19 - 41. 

 151 kr 

Bomkörning. När förhållandena är sådana att tömning inte kan utföras.  589 kr 

Om extra arbete måste utföras där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt. 
Avgift per timme på plats debiteras. 

 1 115 kr /tim 

 


