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Renhållningstaxa för Strängnäs kommun 
Gäller fr.o.m. 2015-01-01 
 

1. Taxa för hushållsavfall utom slam och latrin 

 

2. 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 
latrin, slam och fett se separata 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.  

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

Taxan gäller renhållningsavgifter för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som enligt 
miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, utförs genom kommunens försorg.  

Taxan för hushållsavfall är uppdelad på en fast grundavgift och en rörlig hämtningsavgift. 

3. Betalningsansvar 

Fastighetsägare och tomträttsinnehavare är skyldiga att betala avgift för hanteringen av hushållsavfall och 
därmed jämförbart avfall. 

4. Definitioner 

Fast grundavgift Årlig avgift som ska bidra till kostnader för drift av återvinningscentral samt behandling av 
avfall som lämnas på centralerna, insamling och behandling av grovavfall, farligt avfall och batterier samt 
kostnader för kundtjänst, avfallsplanering, utveckling och information.  

Rörlig abonnemangsavgift Årlig avgift som ska täcka kostnader för insamling och behandling av kärl- och 
säckavfall. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av kundens val av behållarstorlek, hämtningsintervall m.m. 

Fritidsboende är den som är folkbokförd på annan fastighet. 

Flerbostadshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter. 

Verksamheter Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, båtklubbar m.m. som 
inte utgörs av boende. 

Budning Beställning vid varje enskild hämtning och avgift betalas per hämtning. 

Extrahämtning Hämtning sker vid nästa ordinarie tur i området 

Abonnemang Regelbunden hämtning med bestämt intervall. 

Kbm Förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container. 

I övrigt gäller samma definitioner som i renhållningsordning för Strängnäs kommun. 

 



2 (7) 
 

 

5. Grundavgift 

Grundavgift tas ut för samtliga bebyggda fastigheter inom kommunen. Vid dispens från hämtning av 
hushållsavfall skall ändå grundavgiften betalas. 

Grundavgiften finansierar kostnader av mer övergripande karaktär som inte rör själva insamlingen av sopor. Det 
gäller bland annat information, avfallsplanering, miljöarbete, återvinningscentraler och behandling av det farliga 
avfall och grovavfall som lämnas vid återvinningscentraler. 

I grundavgift för villaboende, lägenheter och fritidsboende ingår tillgång till återvinningscentral där grovavfall 
och farligt avfall från hushåll får lämnas utan avgift. 

I grundavgift för villaboende och fritidshus inom hämtningsområde 3 - Ringsö ingår dessutom hämtning av 
grovavfall under perioden vecka 19 – 41 från fastighet i samband med ordinarie hämtning av hushållsavfall i kärl. 
Grovavfallet ska vara utställda nära sopkärlet och vara tydligt märkt ”Grovavfall”. Maximalt 0,5 kbm per 
hämttillfälle. 
OBS! Grovavfall får inte innehålla farligt avfall eller elektronikavfall. 

Grundavgift för verksamheter avser endast kostnader för planering, information, kundtjänst och fakturering. 
Verksamheter får lämna avfall vid återvinningscentral mot särskild avgift. 

6. Behållare 

Sopbehållare för hushållsavfall ingår normalt i avgiften och tillhandahålls av renhållaren. Rengöring och skötsel 
av kärlen är abonnentens ansvar. Sopkärl med volym 190 liter – 370 liter är avsedda främst för villor och skall 
placeras vid hämtningsfordonets angöringsplats. I område där sidlastande hämtningsfordon används ska 
behållare placeras på anvisad plats. 

7. Gemensam sophämtning 

Två eller fler närboende fastighetsinnehavare kan ansöka till renhållaren om gemensam sopbehållare, vars typ 
och storlek anpassas till antal boende, avfallsmängd samt normal hämtningsintervall. Man delar på den rörliga 
delen av taxan men samtliga lägenheter betalar var sin grundavgift. En av dem som delar på sopbehållaren skall 
vara ansvarig gentemot renhållaren för skötsel av kärl och hämtningsvägar samt ha betalningsansvar. 

8. Ändrade förhållanden 

Om förhållandena som ligger till grund för abonnemanget ändras, skall detta anmälas till renhållaren. Vid 
befrielse från, eller uppehåll i, hämtningen tas grundavgiften ut. Man har nämligen då rätt att använda 
återvinningscentralerna för sortering av bl.a. förpackningar och grovsopor. 

9. Avgifter 

9.1. 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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9.2. Grundavgift 

Grundavgift för hushåll och verksamheter i  hämtningsområde 1 (tätorter),  2 (landsbygd) och 4 
(öar utom Ringsö) 

En- och tvåfamiljsfastigheter med helårshämtning 826 kr per lägenhet och år. 
En- och tvåfamiljsfastigheter med säsongshämtning 774 kr per lägenhet och år. 
Flerfamiljsfastigheter 483 kr per lägenhet och år. 
Samfälligheter med gemensamhetsanläggning 664 kr per lägenhet och år 
Verksamheter 693 kr  per anläggning och år. 

 
Grundavgift för hushåll i  hämtningsområde 3 - Ringsö 

Ringsö, boende med helårshämtning 1 434 kr per lägenhet och år. 
Ringsö, boende med säsongshämtning 1 434 kr per lägenhet och år. 

 

9.3. Helårshämtning av hushållsavfall från en- och tvåbostadsfastigheter i område 1, 2 och 4 
samt flerbostadsfastigheter och verksamheter i hämtningsområde 2 och 4 

Årsabonnemang Kärlstorlek 

Antal hämtningar per år 

140 liter 
inga nya 

abonnemang 

190 liter 370 liter 660 liter 

13 ggr 
enligt krav i renhållningsordning 

Ej tillgänglig  1 065 kr Ej tillgänglig Ej tillgänglig 

26 ggr   1 251 kr   1 420 kr   2 405 kr   4 290 kr 

Avgifter för tilläggstjänster 

Tillägg vid överfullt kärl   72 kr /st  78 kr /st   138 kr /st   247 kr /st 

Kärlavgift vid extrahämtning 
och budning. 
Framkörningsavgift tillkommer 
vid budning. 

 120 kr /st   130 kr /st   231 kr /st   412 kr /st 

Framkörningsavgift vid budning. Avgift per kärl enligt ovan tillkommer. Hämtning vid budning 
sker inom två arbetsdagar efter beställning. 

 475 kr 

Extra säck vid ordinarie hämtning, pris per styck.  
Tjänsten måste beställas i förväg, senast 15.00 dagen före hämtning. 

 119 kr 

Gångavstånd, mer än 1 meter, pris per kärl och år och per varje påbörjad 5 meter  240 kr 

Olåst dörr, bom och liknande, pris per år, hämtställe och dörr, kodlås räknas om olåst  62 kr 

Låst dörr, bom och liknande per år, hämtställe och dörr  182 kr 
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9.4. Säsongshämtning av hushållsavfall från hämtningsområde 1, 2 och 4 
Hämtning sker varannan vecka under perioden vecka 16 –  39 

Säsongsabonnemang Kärlstorlek 

Antal hämtningar per år 

140 liter 
inga nya 

abonnemang 

190 liter 370 liter 660 liter 

12 ggr   659 kr  798 kr  1 388 kr  2 376 kr 

Avgifter för tilläggstjänster 

Tillägg vid överfullt kärl   72 kr /st  78 kr /st   138 kr /st   247 kr /st 

Kärlavgift vid extrahämtning 
och budning. 
Framkörningsavgift tillkommer 
vid budning. 

 120 kr /st   130 kr /st   231 kr /st   412 kr /st 

Framkörningsavgift vid budning. Avgift per kärl enligt ovan tillkommer. Hämtning vid budning 
sker inom två arbetsdagar efter beställning. 

 475 kr 

Extra säck vid ordinarie hämtning, pris per styck.  
Tjänsten måste beställas i förväg, senast dagen före hämtning. 

 119 kr 

Gångavstånd, mer än 1 meter, pris per kärl och år och per varje påbörjad 5 meter  120 kr 

Olåst dörr, bom och liknande, pris per år, hämtställe och dörr, kodlås räknas om olåst  31 kr 

Låst dörr, bom och liknande per år, hämtställe och dörr  91 kr 
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9.5. Helårshämtning av hushållsavfall från flerbostadsfastigheter, samfälligheter och 
verksamheter i hämtningsområde 1 

Årsabonnemang Kärlstorlek Container 

Antal hämtningar per år 140 liter 
inga nya 

abonnemang 

190 liter 370 liter 660 liter 6,0 kbm 
inga nya 

abonnemang 

8,0 kbm 
inga nya 

abonnemang 

Behållarhyra      4 476 kr  4 476 kr 

26 ggr   1 251 kr  1 420 kr  2 405 kr  4 290 kr  31 200 kr  41 600 kr 

52 ggr Ej tillgänglig  2 841 kr   4 810 kr  8 580 kr  62 400 kr  83 200 kr 

104 ggr Ej tillgänglig Ej tillgänglig  9 620 kr  17 160 kr  140 400 kr  187 200 kr 

156 ggr Ej tillgänglig Ej tillgänglig Ej tillgänglig 25 740 kr Ej tillgänglig  280 800 kr 

160 liters säck 52 ggr/år inga nya abonnemang  3 120 kr 

Tilläggstjänster 

Överfullt kärl   72 kr /st  78 kr /st  138 kr /st  247 kr /st  500 kr /st  500 kr /st 

Kärlavgift vid extrahämtning 
och budning. 
Framkörningsavgift 
tillkommer vid budning. 

 120 kr /st  130 kr /st  231 kr /st  412 kr /st  1 506 kr /st  1 944 kr /st 

Framkörningsavgift vid budning. Avgift per kärl enligt ovan tillkommer. Hämtning vid budning sker 
inom två arbetsdagar efter beställning. 

 475 kr 

Extra säck vid ordinarie hämtning, pris per styck.  
Tjänsten måste beställas i förväg, senast dagen före hämtning. 

 119 kr 

Gångavstånd, mer än 5 meter, pris per kärl och gång och per varje påbörjad 5 meter  9,23 kr 

Olåst dörr, bom och liknande, pris per dörr, gång och hämtställe, kodlås räknas som olåst  2,38 kr 

Låst dörr, bom och liknande, pris per dörr, gång och hämtställe  7,00 kr 
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9.6. Hämtning av hushållsavfall från hämtningsområde Ringsö 
Hämtning sker på Ringsö varannan vecka under perioden vecka 19 – 41. Övrig tid sker 
hämtning för årsabonnemang från gemensam insamlingsplats på Selaön. 

Abonnemang Kärlstorlek 

Antal hämtningar per år 

140 liter 

inga nya 
abonnemang 

190 liter 370 liter 

12 ggr, säsongshämtning  659 kr  798 kr  1 388 kr 

26 ggr, årshämtning  1 251 kr  1 420 kr  2 405 kr 

Tilläggstjänster 

Överfullt kärl  72 kr /st  78 kr /st  138 kr /st 

Extra säck vid ordinarie hämtning, pris per styck.  
Tjänsten måste beställas i förväg, senast dagen före hämtning. 

 119 kr /st 

Gångavstånd, mer än 1 meter, pris per kärl och år och per varje påbörjad 5 meter  120 kr 

Olåst dörr, bom och liknande, pris per år och hämtställe, kodlås räknas om olåst  31 kr 

Låst dörr, bom och liknande per år och hämtställe  91 kr 

 

9.7. Hämtning av grovavfall från hushåll i hämtningsområde 1 och 2 

Hämtning av grovsopor per kbm hos kund med renhållningstjänst. 
Förbeställd hämtning.  

Max 2 kbm /gång. Vid större mängder hänvisas till hämtning per ton 
enligt nedan. 
   

1:a kbm 

 267 kr 

2:a kbm 

 160 kr 

Vitvaror och elektronik    

Max 4 kollin per gång 

1:a kolli 

 267 kr 

Övriga kolli 

 85 kr /st 

Grovsopor, vitvaror och elektronik skall vara utställda till tomtgräns. Grovsopor sorteras i fraktionen brännbart 
och icke brännbart och ska vara förpackade i säckar eller på annat sätt enligt överenskommelse vid beställning 
och vara tydligt märkt ”Grovsopor”. 

Hämtning sker inom 14 dagar efter beställning. 

Hämtning av grovsopor per ton Transportavgift  Behandlingsavgift 

Hämtas inom 7 dagar efter beställning 

Akuthämtning eller hämtning vid anläggning som inte har en 
renhållningstjänst utförs inom 2 arbetsdagar             

 1 250 kr 

 1 950 kr 

 1 481 kr /ton 

 1 481 kr /ton 

Grovsopscontainer, inkl. containerhyra. Max 7 dygn/tillfälle  750 kr  1 481 kr /ton 

 

OBS! Grovavfall får inte innehålla farligt avfall eller elektronikavfall. 
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Övriga tjänster, gäller inom samtliga hämtningsområden 
Utkörning, byte eller intag av behållare 

Första 140-370 liters kärlet på hämtstället  250 kr 

Kärl 2- 140-370 liters kärl på samma hämtställe  125 kr /st 

Första 660 liters kärl på hämtstället  350 kr 

Kärl 2- 660 liters kärl på samma hämtställe  175 kr /st 

Container 6 och 8 kbm   1 200 kr /st 

Utkörning av kärl vid uppstart av nytt hämtställe   0 kr 

Hämtning av hushållsavfall som inte kan utföras med ordinarie fordon eller där 
tjänsten inte anges i kommunens avfallstaxa.  

 3 000 kr /kolli 

Beställningen utförs inom 10 arbetsdagar 


