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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER  
 

Giltighet  

1 § Renhållningsföreskrifterna anger Trosa kommuns lokala bestämmelser 
för avfallshantering. Utöver renhållningsföreskrifterna gäller annan 
lagstiftning inom avfallsområdet. 
  
2 § Beslut som fattats med stöd av tidigare renhållningsföreskrifter kan 
komma att omprövas om tidigare beslut strider mot genomförandet av 
annan lagstiftning.  
 

Definitioner  

3 § Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den 
som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som 
fastighetsägare. Tomträttshavare jämställs med fastighetsinnehavare i dessa 
föreskrifter. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av 
fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastigheten t ex 
genom arrende, bostadsrätt eller hyresrätt.  
 
4 § Förhållandet mellan kommunen och fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare regleras genom abonnemang för sophämtning. 
Abonnemang för sophämtning benämns i dessa föreskrifter abonnemang.  
 
5 § Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en 
avfallskategori enligt avfallsförordningen (2001:1063) och som innehavaren 
gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. 
 
6 § Med hushållsavfall avses sådant avfall enligt 15 kap. 2 § miljöbalken som 
kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.  
Hushållsavfall delas in i:  
 

 • Hushållskärlavfall, det vill säga sådant avfall som normalt läggs i 
soppåsen i ett hushåll och sedan läggs i avfallskärlet på fastigheten, 
och som återstår sedan grovavfall, farligt avfall, batterier, el-avfall, 
förpackningar och tidningspapper sorterats ut. Hushållskärlavfallet ska 
sorteras i komposterbart och övrigt, det vill säga matavfallet skall 
sorteras ut från övrigt avfall.  

 
 • Grovavfall från hushåll, det vill säga hushållsavfall som är så tungt 

eller skrymmande eller har egenskaper som inte gör det lämpligt att 
samla in i kärl.  
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 • Farligt avfall från hushåll, t ex oljerester, lösningsmedel, glödlampor. 
   
 • Batterier från hushåll. 
   
 • Förpackningsavfall (som uppkommer som en direkt följd av att 

människor, oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig inom en 
lokal eller i en anläggning). Utsorterat förpackningsmaterial omfattas 
av producentansvar.  

 
 • Returpapper, t ex tidningspapper (som uppkommer som en direkt 

följd av att människor, oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller 
sig inom en lokal eller i en anläggning). Utsorterat returpapper 
omfattas av producentansvar.  

 
 • Kasserade kylar och frysar. 

  
 • El-avfall. El-avfall är även farligt avfall. Delar av el-avfallet omfattas 

av producentansvar, och delar omfattas av kommunalt 
renhållningsansvar.  

 
 • Avfall från annan verksamhet som är jämförligt med hushållsavfall, 

dvs. avfall från industrier, affärsrörelser och annan verksamhet som i 
renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från 
hushåll. Det är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att 
människor uppehåller sig inom en anläggning, till exempel avfall från 
personalmatsalar, restaurangavfall och toalettavfall.  
 
Livsmedelsavfall från butiker klassas i dessa föreskrifter som avfall från 
annan verksamhet som är jämförligt med hushållsavfall, men den 
kommunala tillsynsmyndigheten kan ändra klassningen i enskilda fall 
om butiken har stora mängder rent, källsorterat matavfall och kan visa 
att det omhändertas på ett ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt, 
godtagbart sätt.  
 
Avfall från fettavskiljare är ett avfall från annan verksamhet som är 
jämförligt med hushållsavfall.  

 
• Latrin  
 
• Slam från enskilda avloppsanläggningar (slambrunnar och 
slamtankar).  
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7 § Med husavfall avses bygg- och rivningsavfall från enskilda fastigheter till 
exempel golv, kakel, gipsskivor, toalettstolar. Husavfall är i dessa föreskrifter 
ej att betrakta som hushållsavfall. 
  
8 § Med verksamheter avses alla verksamheter som inte är privathushåll, till 
exempel företag, skolor, institutioner. 
  
9 § Med hantering av avfall avses en verksamhet eller åtgärd som består av 
insamling, transport, återvinning eller bortskaffande av avfall. 
  
10 § Med återvinning av avfall avses de förfaranden som anges i bilaga 4 till 
avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Med bortskaffande av avfall avses de 
förfaranden som anges i bilaga 5 till avfallsförordningen. 
  
11 § Med kärl avses behållare i storlekar upp till 700 liter. Med container 
avses behållare i metall större än 1 000 liter. 
  
12 § Med extra hämtning eller extra tömning avses hämtning eller tömning 
utöver ordinarie schemalagd hämtning eller tömning. 
  
13 § Med återvinningscentral avses bemannad anläggning för mottagning av 
sorterat grovavfall och farligt avfall från hushåll. 
  
14 § Med återvinningsstation avses obemannad anläggning för mottagning 
av tidningspapper, förpackningar och småbatterier från hushåll. 
  
15 § Med den kommunala tillsynsmyndigheten avses den myndighet som 
fullgör kommunens tillsynsuppgifter enligt miljöbalken.  
 
16 § Med den renhållningsansvariga nämnden avses den nämnd som har 
verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Med renhållaren 
avses den enhet som ansvarar för att verkställa avfallshanteringen inom 
kommunens ansvarsområde.  
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Ansvar  

Ansvar för insamling, tillsyn och renhållningsordning  
 
17 § Kommunfullmäktige beslutar om vilken nämnd som ska ha 
verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. 
  
18 § Den renhållningsansvariga nämnden beslutar om vilken enhet som ska 
ansvara för att verkställa avfallshanteringen som ligger inom kommunens 
ansvarsområde. 
  
19 § Kommunfullmäktige fattar beslut om renhållningstaxa med stöd av 27 
kap. 4 § miljöbalken. I beslutet meddelas föreskrifter om att avgift ska 
betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande som sker 
av det avfall som kommunen ansvarar för.  
 
20 § Den renhållningsansvariga nämnden får med stöd av dessa föreskrifter 
ge ut särskilda råd för hantering av de skilda avfallsslag som ska sorteras i 
Trosa Kommun. 
  
21 § Tillsyn över efterlevnaden av miljöbalken och föreskrifter meddelade 
med stöd av balken, utförs av den kommunala tillsynsmyndigheten eller av 
länsstyrelsen. 
  
22 § Den renhållningsansvariga nämnden svarar för att målen i avfallsplanen 
årligen följs upp genom redovisning till kommunfullmäktige. Nämnden får 
göra revideringar som betingas av praktiska hänsyn i avfallsplanen och dessa 
ändringar redovisas årligen i kommunens verksamhetsberättelse. 
Avfallsplanen revideras vid behov, dock minst vart 5:e år. 
  
Dessa föreskrifter om avfallshantering revideras vid behov. Ändringar i 
föreskrifterna ska ställas ut, om de inte berör ett mindre antal 
fastighetsägare eller är av begränsad omfattning, enligt 15 kap. 15 § 
miljöbalken. Den renhållningsansvariga nämnden har rätt att göra tillägg och 
ändringar i föreskrifterna utan särskilt godkännande från 
kommunfullmäktige, om ändring är av begränsad omfattning. Ändringar 
redovisas årligen i verksamhetsberättelsen.  
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Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallet (hantering, avgift, 
information) 
  
23 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för avfallet som uppkommer på 
fastigheten. 
  
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare till fastighet där 
hushållsavfall eller avfall från båt i hamn uppkommer, ska teckna och ha 
abonnemang för hushållsavfall.  
 
Ändring av ägandeförhållanden för fastighet som påverkar abonnemanget 
eller avfallshanteringen eller annan ändring som berör abonnemang eller 
avfallshanteringen ska snarast anmälas till renhållaren.  
 
24 § En fastighetsinnehavare är skyldig att erlägga avgifter enligt den 
fastställda renhållningstaxan. 
  
Avgift ska betalas enligt den ordning som bestäms i renhållningstaxan.  
 
Avgift får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller 
annan miljöanpassad hantering främjas.  
 
Avgiftsskyldigheten och abonnemanget kan överföras till 
nyttjanderättshavaren efter anmälan till renhållaren. Anmälan lämnas av 
fastighetsinnehavaren. Fastighetsinnehavaren ansvarar då för att avtala om 
ansvaret för avgiftsskyldighet och abonnemang med 
nyttjanderättsinnehavaren.  
 
Om nyttjanderättsinnehavaren flyttar eller inte följer de föreskrifter som 
gäller, återgår betalningsansvaret till fastighetsinnehavaren, som då även 
ansvarar för nyttjanderättshavarens eventuella skulder till renhållaren. 
 
 
25 § En fastighetsinnehavare är skyldig att hålla sig väl underrättad om 
gällande föreskrifter, samt medverka vid spridande av renhållarens 
information om reglerna i föreskrifterna. 
  
26 § Ändring av ägandeförhållanden för fastigheten ska anmälas av den 
tidigare ägaren av fastigheten. Fastighetsinnehavare ska även anmäla annan 
ändring som berör avfallshanteringen. Anmälan ska göras till renhållaren.
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Skyldighet att lämna avfall 

  
27 § Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall ska lämnas till renhållaren 
för transport till behandlingsanläggning om inte annat sägs i dessa 
föreskrifter eller annan författning. Detta gäller både hushåll, företag och 
verksamheter.  
 

Sortering och hantering 

28 § Varje fastighetsinnehavare och nyttjanderättsinnehavare är skyldig att 
sortera ut de avfallsslag som anges i § § 43-53. Utsorterat avfall ska vara 
rent och fritt från föroreningar samt hållas skilt från övrigt avfall. Utsorterat 
avfall ska lämnas på anvisad plats eller hämtas i särskild ordning av 
renhållaren eller dess entreprenör på den fastighet där avfallet uppkommer. 
Särskild avgift kan tas ut för vissa avfallsslag.  
Avfall ska transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för 
människors hälsa och miljön inte uppstår.  
 

Hämtningsväg 

29 § Vägen till hämtplats för avfall (såsom hushållsavfall, latrin, slam och 
grovavfall) ska hållas lätt framkomlig. Hämtvägen ska snöröjas och 
halkbekämpas. Hindrande vegetation ska undanröjas och erforderlig 
vändmöjlighet finnas.  
 
Om inte kraven enligt första stycket uppfylls hämtas inte avfallet. Efter att 
fastighetsinnehavaren vidtagit nödvändiga åtgärder hämtas avfallet vid nästa 
ordinarie hämtningstillfälle eller när väg bedöms vara farbar (gäller slam). 
Extrahämtning utförs mot avgift efter beställning hos renhållaren. 
 
Informationsskyldighet 

30 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera 
den eller de som bor i eller är verksam på fastigheten om dessa föreskrifter.  
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HUSHÅLLSAVFALL SOM HÄMTAS I SOPKÄRL ELLER DYLIKT  
 
31 § Hushållsavfallet ska läggas i säck, kärl, container eller annan behållare 
som tillhandahålls av renhållaren. Standardbehållare i Trosa kommun är 
plastkärl eller container. Hushållsavfallet hämtas vid fastighetsgräns av 
renhållarens entreprenör om inte annat anges i dessa föreskrifter.  
 

Hämtningsområden  

32 § Kommunen är indelad i de hämtningsområden som framgår av bifogad 
översiktskarta i bilaga 2.  
 

Borttransport och hämtningsintervall av hushållsavfall 

33 § Hämtning av hushållsavfall utförs enligt nedan angivna bestämmelser.  
  

 a) För A-områden (tätorter) gäller följande:  
Ordinarie hämtning utförs en gång per vecka eller varannan vecka, 
året om, i den ordning som renhållaren bestämmer. För 
fritidsbebyggelse hämtas avfall en gång per vecka, vid sammanlagt 22 
tillfällen, eller varannan vecka (sammanlagt 11 tillfällen, under 
perioden maj-september). 
  

b) För B-områden (blandad permanent- och fritidsbebyggelse utom tätort) 
gäller följande:  
Ordinarie hämtning utförs, i den ordning som renhållaren bestämmer, 
minst en gång varannan vecka året om från permanentbostäder och 
minst en gång varannan vecka från fritidsbostäder, vid sammanlagt 11 
tillfällen, under perioden från och med maj till och med september 
samt under övrig del av året efter beställning. 
  

c) För C-områden (skärgårdsbebyggelse utan fast landförbindelse) gäller 
följande: Ingen hämtning vid fastighet. Avfall lämnas av 
fastighetsinnehavare på anvisad plats på fastlandet. 

  
d) För permanentboende i flerfamiljshus gäller följande:  

Hushållsavfall hämtas varannan vecka eller varje vecka. Tätare 
intervall kan förekomma där avfallsutrymmet inte är dimensionerat för 
hämtning varje vecka. Renhållaren bestämmer efter samråd med 
fastighetsinnehavaren lämpligt hämtningsintervall som för 
hushållsavfall inte får överstiga två veckor. 
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e) För butiker, hotell, restauranger, kaféer, campingar och andra 

verksamheter gäller följande: Renhållaren bestämmer efter samråd 
med fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren lämpligt 
hämtningsintervall. För hushållsavfall får det inte överstiga två veckor.  

 
f)  För verksamheter som bedrivs korta perioder gäller följande:  

Hämtning får beställas hos renhållaren under de perioder som 
verksamheten pågår. Hushållsavfall får inte lagras längre än två 
veckor, så hämtning måste utföras en gång varannan vecka under 
period som verksamheten pågår. 

 
 

Avfallsutrymme, behållarplats, behållare, hämtningsvägar mm  

34 § Bestämmelser om avfallsutrymmen och hämtningsvägar finns i 
Boverkets byggregler (BFS 2002:19) samt i Arbetsmiljöverkets 
författningssamling (AFS 1998:1, 2000:42 och 2001:1).  

  
a) Storlek och typ av kärl, säckställ, container, annan behållare samt 

latrinbehållare bestäms av renhållaren.  
 

b) Kärl ska på hämtningsdagen helst placeras vid fastighetsgräns eller 
maximalt 5 meter från fastighetsgräns så att hämtning underlättas. 
Handtaget på kärlet ska vara riktat mot angöringsplatsen. 

 
c) För kärl eller säckställ gäller att avståndet mellan soprum, 

avfallsutrymme eller behållarplats och angöringsplats för 
hämtningsfordon inte får överstiga 50 meter, om det inte finns 
särskilda skäl. 

 
Gällande arbetsmiljölagstiftning kan medföra begränsningar i vilken 
kärlstorlek som får användas och vilket avstånd mellan behållarplats 
och angöringsplats för hämtningsfordon som kan godtas. 
  
Tilläggsavgift ska betalas om avståndet mellan angöringsplats för 
hämtningsfordon och hämtställe överstiger 30 meter, samt om det 
finns trappsteg eller annan svårighet vid hämtningen. 
  

d) Placering av kärl eller avfallsutrymme fastställs av renhållaren eller 
dess entreprenör efter samråd med fastighetsinnehavaren.  
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För kärl eller container eller annan behållare som byggs in eller 
avskärmas gäller särskilda bestämmelser om utformning. Åtgärden kan 
också vara bygglovspliktig. Bygglovssamråd ska ske med kommunens 
bygglovsprövande myndighet. Bestämmelser om utrymme för 
avfallshantering finns i bilaga 3. 

 
e) Innehavare av fastighet som ligger avsides i förhållande till 
hämtningsfordonets körväg eller som saknar väg- eller broförbindelse 
ska transportera sitt hushållsavfall till behållarplats vid 
hämtningsvägen. 

 
 

35 § Det är fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättsinnehavares ansvar 
att se till att transportväg och dragväg fram till behållaren hålls i 
lättframkomligt skick så att arbetsmiljölagstiftningen följs. 
 
Körbanan ska hålla en minsta bredd om 3 meter och en fri höjd om 4 meter. 
  
Transportvägen ska röjas från snö och hållas halkfri, vara jämn och 
hårdgjord. 
  
Samfällighetsväg, enskild väg och tomtmark ska vara så dimensionerad och 
hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon under hela 
hämtningssäsongen.  
 
Vändmöjlighet ska finnas. Renhållaren avgör vilken väg som är farbar för 
hämtningsfordon.  
 
Om hämtning inte kan utföras på grund av till exempel halka eller snöhinder 
eller annat hinder som inte orsakats av fastighetsinnehavaren, har denne 
rätt att vid nästa hämtningstillfälle lämna en extrasäck.  
 
Renhållaren eller dess entreprenör ska ha tillträde till de utrymmen i 
fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska vid 
begäran om hämtning lämnas till renhållaren eller dess entreprenör. 
Ändringar ska meddelas renhållaren eller dess entreprenör.  
 
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att nedskräpning inte sker i 
anslutning till hämtplatsen på grund av att gällande bestämmelser inte följts 
(t ex att avfall har ställts utanför behållaren, har lagts löst i behållaren, inte 
är tillräckligt väl inslaget, eller att behållaren har överfyllts).  
Fastighetsinnehavaren ska se till att kärl står upprätta och inte orsakar 
hinder eller nedskräpning. Detta gäller även vid gemensam hämtning enligt § 
39.  
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Förpackning av hushållsavfall  

36 § I behållare och utrymme för hushållsavfall får endast sådant avfall 
läggas som behållaren och förvaringsplatsen är avsedd för.  
 
Hushållsavfall som hämtas av renhållarens entreprenör ska vara väl 
paketerade i lämplig storlek. Avfallspåsarna ska vara väl förslutna så att 
hushållsavfallet inte sprids eller släpper igenom väta eller orsakar annan 
olägenhet. Lättruttnande, vätskehaltigt eller illaluktande avfall ska vara väl 
inneslutet i förpackning som inte genomsläpper väta.  
 
Föremål som kan ge upphov till skär- och stickskador, till exempel spikar, 
nålar och dylikt ska läggas i styvt skyddshölje innan de paketeras. Större 
mängder avfall som kan ge upphov till skär- och stickskador ska paketeras 
för sig och betraktas som grovavfall.  
 
Brandfarligt, farligt eller annat avfall som ska omhändertas separat får inte 
läggas tillsammans med övrigt avfall i avfallsbehållare.  
 

Fyllnadsgrad, vikt med mera  

37 § Avfallsbehållare 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. 
Närmare föreskrifter om maxvikter för behållare ges av renhållaren. Om en 
behållare är överfull eller för tung eller innehåller dåligt emballerade eller 
lösa föremål har renhållaren eller dess entreprenör rätt att inte utföra 
hämtning. Om renhållaren eller dess entreprenör inte utför hämtningen ska 
fastighetsinnehavaren omfördela respektive omemballera avfallet till nästa 
hämtningstillfälle. Vid upprepad överfyllnad har renhållaren rätt att utöka 
abonnemanget.  
 
Om fastighetsinnehavaren lämnar fler säckar än vad som ingår i 
abonnemanget, ska renhållaren eller dess entreprenör ta med dessa mot 
extra avgift. Vid upprepad lämning av extrasäckar har renhållaren rätt att 
utöka abonnemanget.  
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Gemensam container, sophus eller kärl  

38 § En fastighetsinnehavare till egna närbelägna fastigheter kan få använda 
gemensam behållare eller avfallshus och transportera hushållsavfallet dit. 
Närmare information om villkor lämnas av renhållaren. Ansökan lämnas till 
Tekniska enheten och ska innehålla:  

1. Nuvarande abonnemang, fastighetsbeteckningar och hämtadresser. 
2. Adress där behållare ska hämtas. 
3. Förslag till behållartyp och storlek. 

39 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare kan få rätt att 
använda gemensamt kärl om bestämmelserna i 37 § i dessa föreskrifter kan 
upprätthållas. För att få använda gemensamt kärl krävs att fastigheterna är 
närbelägna. Gemensam behållare placeras på den fastighet och den sida 
vägen som renhållaren bestämmer efter samtal med fastighetsinnehavarna. 
En ansökan ska lämnas till renhållaren. Ansökan ska innehålla uppgifter 
enligt 38 §. 

Varje fastighetsinnehavare betalar grundavgift och reducerad 
hämtningsavgift. 

40 § Inom fritidshusområden eller områden med besvärliga 
hämtningsförhållanden tillämpas gemensam hämtning av hushållsavfall. 
Detta innebär att renhållaren bestämmer en gemensam uppsamlingsplats 
med gemensam container för hushållsavfall.

Äganderätt av behållare

41 § Kärl tillhandahålls och ägs av renhållaren. Container tillhandahålls, ägs 
och underhålls av renhållaren eller dess entreprenör.
Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anordnande, installation och underhåll 
av övriga anordningar för avfallshanteringen inom fastigheten såsom 
avfallsskåp, avfallsutrymme med mera.

Avfallskärl och latrinbehållare tillhandahålls av renhållaren eller dess 
entreprenör.

Rengöring av behållare och utrymmen  

42 § Fastighetsinnehavaren ska rengöra avfallsutrymmen och kärl som 
används för hushållsavfall vid behov, så att olägenhet inte uppstår.  
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Sortering  

43 § Organiskt hushållsavfall, dock ej trädgårdsavfall, ska sorteras ut från 
övrigt hushållsavfall och läggas i för ändamålet avsedd påse som 
tillhandahålls av kommunen. Varje hushåll erhåller maximalt 1 rulle gröna 
påsar per vecka. Det övriga hushållsavfallet läggs i annan påse som 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare själv tillhandahåller. 
Bägge påsarna läggs i den ordinarie avfallsbehållaren. 
  
44 § Organiskt hushållsavfall (biologiskt lätt nedbrytbart avfall) från storkök 
och restauranger och andra större producenter av sådant avfall ska sorteras 
ut och behandlas biologiskt. För denna insamling och hantering gäller särskilt 
avtal mellan kommunen och fastighetsägare/nyttjanderättsinnehavare eller 
verksamhetsutövare. Sorteringsanvisningar finns i bilaga 1.  
 
45 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare ska sortera ut 
farligt avfall från hushåll och hålla detta skilt från annat avfall. Farligt avfall 
från hushåll hanteras enligt bilaga 1. 
  
46 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare ska sortera ut 
batterier från hushåll och hålla detta skilt från annat avfall. Batterier från 
hushåll hanteras enligt bilaga 1. 
  
47 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare ska sortera ut 
läkemedelsrester eller oanvända läkemedel samt stickande/skärande avfall 
såsom sprutspetsar med mera från hushåll från övrigt avfall och hantera 
detta enligt bilaga 1. 
 

48 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare ska sortera ut 
elektriska och elektroniska produkter och hålla detta skilt från annat avfall. 
Hushållens avfall av elektriska och elektroniska produkter hanteras enligt 
bilaga 1. 
 

49 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare ska hålla 
kasserade kylskåp och frysar samt andra kylmöbler skilt från annat avfall och 
hantera dessa enligt bilaga 1. 
  
50 § Trädgårdsavfall får endast tas om hand på den egna fastigheten eller 
lämnas till behandling på de av renhållaren anvisade platserna. 
Omhändertagande på egen fastighet hanteras enligt bilaga 1.  
 
51 § Grovavfall hanteras enligt bilaga 1. 
 

52 § Aska från hushåll hanteras enligt bilaga 1.  
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Avfall som omfattas av producentansvar  

53 § Avfall som omfattas av producentansvar ska hållas skilt från annat 
avfall och lämnas i de system som producenterna tillhandahåller. 
 
Förutsättningar för eget omhändertagande  

54 § Kompostering av lätt nedbrytbart matavfall får ske på den egna 
fastigheten. Detta gäller både permanentbostäder och fritidsbostäder.  
Kompostering av matavfall på enskilda fastigheter ska anmälas till 
renhållaren.  
 
Förutsättningar för kompostering av matavfall är att:  

  
 1. komposten fungerar väl och ingen olägenhet för människors hälsa 

eller miljön uppkommer.  
 2. komposten är skadedjurssäker.  
 3. kompostering sker enligt anvisningar från renhållaren eller den 

kommunala tillsynsmyndigheten.  
 4. fastighetsinnehavaren ansvarar för att ta hand om komposten.  

 
Anmälan ska innehålla: 
  

 1. Nuvarande abonnemang, fastighetsbeteckning och hämtningsadress.  
 2. Typ, storlek och placering av kompostbehållaren.  
 3. Hur många personer som komposteringen ska betjäna.  
 4. Hur den färdiga kompostprodukten ska tas om hand.  
 5. När komposten ska starta.  

 
Om komposteringen orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön, 
eller risk för sådan, ska den upphöra. Den kommunala tillsynsmyndigheten 
kan förbjuda hanteringen. Om egen kompostering inte fullföljs enligt 
anvisningarna har renhållaren rätt att återgå till hämtning av det 
komposterbara avfallet.  
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LATRIN

55 § Från permanenta bostäder i 1-2 familjshus hämtas latrin 1 gång per 
månad från oktober till april. Under tiden från maj till september hämtas 
latrin varannan vecka.

Från fritidshus hämtas latrin en gång varannan vecka från maj till september 
enligt schema som renhållaren bestämmer. Information om 
hämtningsschema finns hos renhållaren. Hämtning sker efter avrop från 
kund. Under övrig del av året kan hämtning av latrin från fritidshus beställas 
mot avgift.

För latrin som lämnas till renhållaren får endast av renhållaren godkända 
behållare användas. Renhållaren tillhandahåller latrinbehållare. 
Latrinbehållare levereras till fastigheten eller kan mot uppvisande av faktura 
hämtas hos renhållarens entreprenör.

Använda behållare ska av abonnenten tillslutas, märkas och ställas fram vid 
fastighetsgräns, så nära hämtningsfordonets uppställningsplats som möjligt. 
Latrinbehållare ska vara så förslutna och uppställda så att olägenhet för 
omgivningen inte uppstår.
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Kompostering av latrin på den egna fastigheten kan efter ansökan till Miljö-
nämnden medges i särskild avsedd anläggning på fastigheten, så kallad för-
multningsanläggning, latrinkompost eller liknande.



SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR 

Slamavskiljare och slutna tankar  

56 § Slamavskiljare ska tömmas genom renhållarens försorg och mot avgift. 
Tömning ska ske efter behov så ofta att en god funktion upprätthålls, minst 
en gång per år eller annars enligt beslut från den kommunala 
tillsynsmyndigheten. Extra tömning sker efter beställning och mot avgift.

Slutna tankar ska tömmas genom renhållarens försorg och mot avgift. 
Tömning ska ske efter behov, dock minst en gång vartannat år eller annars 
enligt beslut från den kommunala tillsynsmyndigheten. Extra tömning sker 
efter beställning och mot avgift.

Slamavskiljare och slutna tankar ska vara lättillgängliga för tömning. Lock 
eller manlucka till slamavskiljare och sluten tank ska kunna öppnas 
lätthanterligt av en person, ska ligga i marknivå och får inte vara övertäckt 
av jord, grus, snö eller dylikt eller fastfruset eller fastrostat vid tömning. 
Fastighetsinnehavaren svarar för anläggningens funktion, skötsel och 
underhåll.  

Körväg ska finnas fram till anläggningen och ska hållas i sådant skick att den 
är körbar för hämtningsfordon. Renhållaren avgör vilken väg som är körbar.  

Om avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn/tank 
överstiger 30 meter tas en extra avgift ut.

När slamavskiljare eller tankar ligger utanför den egna tomten eller när det 
av andra orsaker är oklart till vilken fastighet anläggningen hör, ska 
tömningsplatsen vara tydligt markerad/märkt.  

Om kraven i denna paragraf inte uppfyllts, har renhållaren rätt att debitera 
fastighetsinnehavaren extra avgift.
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Slam från slamavskiljare kan få omhändertas på jordbruksmark i drift 
efter ansökan om tillstånd från Miljönämnden.



Fettavskiljare ska vara lättillgängliga för tömning. Lock eller manlucka till 
slamavskiljare och sluten tank ska kunna öppnas lätthanterligt av en person. 
Om fettavskiljaren ligger i marknivå får den inte vara övertäckt av jord, grus, 
snö eller dylikt eller fastfruset eller fastrostat vid tömning. 
Fastighetsinnehavaren svarar för anläggningens skötsel och underhåll.  

58 § Fett från storkök och restauranger lämnas till fettåtervinning som 
renhållaren godkänt.  

59 § Fett från hushåll lämnas väl emballerat, så att det inte läcker, 
tillsammans med övrigt hushållsavfall. 
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Fettavskiljare och fett  

57 § Fettavskiljare ska tömmas av renhållaren eller dess entreprenör enligt 
särskilt tömningsschema. Tömningen ska ske regelbundet enligt schema, 
minst en gång per år och anpassas till anläggningens användning, typ och 
storlek.

Renhållaren kan vid behov besluta om annat hämtningsintervall.  



ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED 
JÄMFÖRLIGT AVFALL 
 

Uppgiftsskyldighet  

60 § Den som inom kommunerna bedriver yrkesmässig verksamhet som ger 
upphov till annat avfall än hushållsavfall har uppgiftsskyldighet. Den som 
yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än 
hushållsavfall ska efter förfrågan från renhållaren lämna uppgifter om 
avfallets art, sammansättning, mängd, varifrån avfallet kommer och var 
avfallet lämnas som behövs för underlag för kommunernas 
renhållningsordning och avfallsplanering.  
 
61 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en 
förpackning eller en vara som är innesluten i en förpackning, skall på 
förfrågan från renhållaren lämna de uppgifter i fråga om 
förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som 
behövs som underlag för kommunens renhållningsordning och 
avfallsplanering.  

 

DISPENS FRÅN FÖRESKRIFTERNA OM AVFALLSHANTERING OCH 
ANMÄLAN OM EGET OMHÄNDERTAGANDE 
 

Undantag  

62 § Efter skriftlig framställan kan undantag från bestämmelser i dessa 
föreskrifter ges. Undantag prövas av den instans som anges i § § 63 - 67. 
Prövning av eventuella andra frågor än nedanstående görs av renhållaren. 
Beviljade undantag upphör att gälla vid ägarbyte på fastigheten.  
 
Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall  

63 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare till 
permanentbostad eller fritidsbostad som själva kan ta hand om allt sitt 
hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och 
miljön kan befrias från skyldigheten att lämna avfallet till renhållaren. 
Omhändertagande ska ske på fastigheten. Befrielse från skyldighet att lämna 
avfall ges för maximalt ett år i taget.  
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Förutsättningar för att befrias från hämtning av hushållsavfall är:  

  
 1. fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare ska visa hur allt 

hushållsavfall som uppkommer på fastigheten tas om hand.  
 2. omhändertagandet av hushållsavfall ska ske utan risk för olägenhet 

för människors hälsa och miljön.  
 3. att lämna sitt hushållsavfall hos en annan abonnent räknas inte som 

eget omhändertagande.  
 4. att lämna sitt hushållsavfall på Korslöt återvinningscentral räknas ej 

som eget omhändertagande. 
 5. allt matavfall ska komposteras i godkänd och anmäld kompost enligt 

§ 54 i dessa föreskrifter.  
 
Ansökan lämnas till tillsynsmyndigheten.  
 
 
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall eller latrin eller slam från 
enskilda avloppsanläggningar 

64 § a) Uppehåll i hämtning av hushållsavfall eller latrin vid 
permanentbostad kan ges om fastigheten inte kommer att utnyttjas under 
en sammanhängande tid av sex månader. För slam från enskilda 
avloppsanläggningar gäller dock att om fastigheten nyttjas inom en period av 
12 månader, så ska en tömning ske inom denna tid.  
 
Ansökan ska lämnas till renhållaren på särskild blankett, senast två veckor 
för avsedd uppehållsperiod.  
 
Uppehåll ges för maximalt ett år i taget.  
 
Förutsättning för uppehåll är att människor inte bor i huset under perioden. 
Om övernattning sker räknas huset som bebott.  
 
b) Uppehåll i hämtning av hushållsavfall eller latrin vid fritidsbostad kan ges 
om fastigheten inte kommer att nyttjas under ordinarie hämtningsperiod, 
maj-september. För slam från enskilda avloppsanläggningar gäller dock att 
om fastigheten nyttjas inom en period av 12 månader, så ska en tömning 
ske inom denna tid.  
 
Ansökan ska lämnas på särskild blankett till renhållaren senast den 15 april.  
Uppehåll ges för maximalt ett år i taget.  
Förutsättning för uppehåll är att människor inte bor i huset under perioden. 
Om övernattning sker räknas huset som bebott.  
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c) Uppehåll i hämtning av hushållsavfall vid verksamheter kan ges om 
fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om 
minst sex månader. Ansökan ska lämnas på särskild blankett till renhållaren 
senast två veckor före avsedd uppehållsperiod.  
Uppehåll ges för maximalt ett år i taget.  
Förutsättning för uppehåll är att människor inte vistas i fastigheten eller 
verksamhetslokalen under perioden.  
 

Förlängt hämtningsintervall för permanentbostäder  

65 § För permanentbostäder med eget abonnemang gäller att 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som komposterar allt 
komposterbart matavfall enligt § 55 kan få hushållsavfall hämtat månadsvis. 
Detta gäller under förutsättning att matavfallet inte läggs i den behållare 
som töms av renhållaren eller dess entreprenör och att olägenheter för 
människors hälsa och miljön inte uppstår. Hushållsavfallet ska rymmas i det 
minsta kärl renhållaren tillhandahåller och § 36 om fyllnadsgrad ska följas. 
 
Ansökan ska göras på särskild blankett som lämnas till renhållaren. 
Renhållaren har rätt att återkalla beviljad ansökan och återgå till ordinarie 
hämtning varannan vecka eller veckovis om förhållandena ändras eller 
missköts.  
 
Fastighetsinnehavaren betalar grundavgift och reducerad hämtnings- och 
behandlingsavgift. 
 
Förlängt hämtningsintervall för fritidsbostäder  

66 § För fritidsbostäder med eget abonnemang gäller att 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som komposterar allt 
komposterbart matavfall enligt § 55 kan få hushållsavfallet hämtat 
månadsvis under ordinarie hämtningsperiod. Detta gäller under förutsättning 
att matavfallet inte läggs i den behållare som töms av renhållaren eller dess 
entreprenör och att olägenheter för människors hälsa och miljön inte 
uppstår. Hushållsavfallet ska rymmas i det minsta kärl renhållaren 
tillhandahåller och § 37 om fyllnadsgrad ska följas. 
  
Ansökan ska göras på särskild blankett som lämnas till renhållaren. 
Renhållaren har rätt att återkalla beviljad ansökan och återgå till ordinarie 
hämtning varannan vecka eller veckovis om förhållandena ändras eller 
missköts.  
 
Fastighetsinnehavaren betalar grundavgift och reducerad hämtnings- och 
behandlingsavgift. 
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Förlängt hämtningsintervall för slamtömning  

67 § Förlängt hämtningsintervall för slamtömning kan medges efter ansökan 
hos tillsynsmyndigheten och om det kan ske utan risk för människors hälsa 
eller miljön.  
 
Ansökan ska innehålla följande uppgifter:  

  
 1. Nuvarande abonnemang, fastighetsbeteckning och hämtningsadress.  
 2. Skäl som motiverar förlängt hämtningsintervall mellan 

hämtningarna.  
 3. Period som ansökan avser.  
 4. Storlek på och typ av anläggning.  
 5. När anläggningen senast tömdes.  

 
Ikraftträdande  

 
Dessa föreskrifter träder i kraft efter kommunfullmäktiges fastställande då 
renhållningsordning för Trosa kommun 2001-06-20 upphör att gälla. 
Undantag som kommunen har medgett med stöd av tidigare 
renhållningsordning kan komma att omprövas enligt de nya föreskrifterna.  
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BILAGA 1: Hanteringsanvisningar 
 
Hushållsavfall sorteras enligt nedan och lämnas på något av de 
uppsamlingsställen som anges vid respektive avfallsslag. Utsorterat material 
för återvinning ska vara rent och fritt från föroreningar.  
 
1.1 Farligt avfall 
  
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall som består av eller innehåller 
farligt avfall ska sorteras och hållas skilt från annat avfall. 
 
I avfallsförordningen (2001:1063) framgår vilket avfall som klassas som 
farligt avfall.  
 
Exempel på farligt avfall från hushåll är: 
  
Spillolja, lösningsmedel t ex lacknafta, nagellack, färgrester, limrester, 
saltsyra, kaustiksoda, laddningsbara småbatterier, knappcellsbatterier, 
kvicksilvertermometrar, lysrör, lågenergilampor, fotokemikalier, bil- och 
båtbatterier, insektsgifter, ogräsbekämpningsmedel, impregnerat trä.  
 
2007 införde Trosa kommun fastighetsnära insamling av farligt avfall. Det 
farliga avfallet hämtas, efter anmälan till renhållarens entreprenör, i 
anslutning till fastigheten eller uppställningsplatsen för avfallskärlet beroende 
på boendetyp dvs. villa, flerfamiljshus, fritidshus m.fl.  
Hämtning sker på en fastställd dag, en gång per månad och ska anmälas 
senast en vecka innan hämtning. 
 
Farligt avfall lämnas i hela och väl märkta förpackningar. Vid anmälan om 
hämtning ska det avfall som ska hämtas specificeras så att 
transportdokument kan upprättas.  
 
Information om farligt avfall finns på Trosa kommuns hemsida 
www.trosa.se/fa.  
 
Farligt avfall kan även lämnas på Korslöt återvinningscentral.  
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1.2 Batterier 
 
Alla bärbara batterier (knappcellsbatterier, laddningsbara batterier, 
brunstensbatterier mm) ska sorteras ut från annat avfall. De ska lämnas i 
batteriholk (på återvinningsstationerna eller vid vissa butiker), i den röda 
boxen eller annan uppsamlingsplats (i flerbostadshus) eller till Korslöt 
återvinningscentral.  
Bilbatterier och andra startbatterier kan lämnas på Korslöt 
Återvinningscentral eller till återförsäljare eller skrotfirmor som tar emot 
blybatterier.  
Varor med inbyggda miljöfarliga batterier lämnas till återförsäljare, läggs i 
den röda boxen eller annan uppsamlingsplats (i flerbostadshus m.fl) eller 
lämnas på Korslöt Återvinningscentral. Om batterierna demonteras från 
varan kan de även lämnas i batteriholkar. 
 
1.3 Läkemedelsrester 
  
Läkemedelsrester eller oanvända läkemedel ska hållas skilt från annat avfall 
och lämnas på Apotek.  
 
1.4 Stickande/skärande avfall såsom sprutspetsar med mera 
  
Sprutspetsar, kanyler och annat stickande/skärande avfall som varit i 
kontakt med kroppsvätskor och som kommer från hushåll, ska hanteras 
enligt anvisningar från renhållaren.  
 
1.5 Avfall från elektriska och elektroniska produkter 
  
Elektriska och elektroniska produkter som omfattas av producentansvar ska 
hållas skilt från annat avfall och lämnas till Korslöt Återvinningscentral eller 
annan plats som renhållaren bestämt, enligt anvisningar från renhållaren.  
Till avfall av elektriska och elektroniska produkter som omfattas av 
producentansvar räknas alla varor enligt 6 § avfallsförordningen (2001:1063) 
samt förordningen (2000:208) om producentansvar för elektriska och 
elektroniska produkter som för sin utformning och funktion är beroende av 
elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält. Det är till exempel 
hushållsapparater, datorer, radioapparater, klockor, glödlampor, leksaker 
som drivs med el eller batteri, spisar, tvättmaskiner, diskmaskiner.  
 
Elektriska och elektroniska produkter som inte omfattas av producentansvar 
ska hållas skilt från annat avfall och lämnas till Korslöts Företagsmottagning. 
Det gäller till exempel element, varmvattenberedare, luftkonditioneringar, 
värmeväxlare, värmepannor, elledningar, proppskåp.  
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1.6 Kasserade kylar och frysar 
 
Kasserade kylar och frysar ska hanteras varsamt och hållas avskilt från 
annat avfall i väntan på bortforsling. Fastighetsinnehavare har rätt att själv 
transportera kasserade kylar och frysar som härrör från fastigheten till 
Korslöt Återvinningscentral eller annan plats som renhållaren bestämt. 
Kasserade kylar och frysar kan även hämtas av renhållarens entreprenör 
efter beställning. Kasserade kylar och frysar får även transporteras av den 
som har tillstånd från renhållaren.  
 
1.7 Trädgårdsavfall  
 
Trädgårdsavfall, som fastighetsinnehavaren inte själv komposterar, lämnas 
till Korslöt Återvinningscentral eller annan plats som renhållaren bestämt. 
Det är inte tillåtet att lägga trädgårdsavfall i naturen om inte 
fastighetsinnehavaren givit tillstånd till det.  
 
1.8 Övrigt grovavfall 
 
Sorterat grovavfall lämnas till Korslöt Återvinningscentral. Information om 
öppettider och sortering finns hos renhållaren. 
 
Renhållarens entreprenör kan även hämta grovavfall vid fastighet mot 
särskild avgift. Beställning görs hos renhållarens entreprenör. Grovavfall som 
hämtas av renhållarens entreprenör ska vara sorterade.  
 
Grovavfall som hämtas av renhållarens entreprenör ska i den mån det är 
möjligt buntas eller förpackas i lämpligt emballage samt märkas med 
”grovavfall”. Det emballerade avfallet ska kunna lyftas och hanteras av en 
person.  
 
Grovavfall ska placeras i närheten av fastighetens infart eller på annan plats 
som är lättillgänglig för transportfordon.  
 
Grovavfall som hämtas vid fastighetsgräns får inte innehålla farligt avfall, 
kylar och frysar, elektronik, batterier, asbest, bildäck, bilar eller 
hushållssopor.  
 
Grovavfall får inte lämnas i behållare för hushållssopor.  
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1.9 Aska 
  
Aska från vedeldade värmepannor eller kaminer ska antingen läggas på den 
egna tomten, men ej under bärbuskar, på grönsaksland eller i närheten av 
vattenbrunn, eller lämnas väl släckt och emballerat till Korslöt 
återvinningscentral.  
Aska från grillar lämnas väl släckt och emballerat som hushållssopor.  
Aska från oljeeldade värmepannor är farligt avfall och ska lämnas väl 
emballerat till Korslöt återvinningscentral.  
 

Avfall som omfattas av producentansvar 

2.1 Producentansvar 
 
Bilar, batterier, däck, tidningspapper och förpackningar av plast, papper, glas 
och metall lämnas i de insamlingssystem som producenterna tillhandahåller. 
 
2.2 Elektriskt och elektroniskt avfall 
 
Elektriska och elektroniska produkter ska hanteras enligt punkt 1.5 ovan. 
 
Matavfall från verksamheter 

2.3 Kvalitet 
 
I kompostkärlet läggs endast oförpackat matavfall från verksamheten.  
 
2.4 Insatssäckar 
 
Endast av renhållaren godkända insatssäckar får användas. 
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BILAGA 2: Kartor 
 
A-områden redovisar på bifogade kartor.  
 
Följande områden redovisas;  
Gisekvarn  
Lagnöviken  
Lövsta-Högberga  
Stensund-Krymla  
Sund  
Tofsö  
Trosa  
Vagnhärad  
Västerljung  
Åda  
Öbolandet  
 
B-område är det område på fastlandet, som ej är markerat som A-område.  
 
C-områden är skärgårdsöar, dit det ej går att ta sig med fordon.  
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A-område Trosa 
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BILAGA 3: Anvisning för nybyggnad av utrymme för 
avfallshantering 
 

 1. Kontakt ska tas med renhållaren tidigt i planeringsskedet för samråd 
om placering och utformning av utrymme för sophantering. 

  
 2. De utrymmen som avses i punkt 1-11 är bygglovspliktiga.  
  
 3. Utrymmen med golv av asfalt eller betong på samma plushöjd som 

anslutande asfalterad mark utanför port eller dörr ska utformas med 
tröskel så att kärlen går att rulla över utan problem.  

  
 4. Utrymmet ska vara tillräckligt ventilerat.  
  
 5. a) Hus för kärl:  

Framkomlig väg för renhållningsfordon ska finnas fram till maximalt 50 
meter från dörr. Det ska gå att lätthanterligt dra kärl mellan 
renhållningsfordon och dörr. Om tröskel finns ska den vara så utformad att 
kärlen går att rulla över. Gällande arbetsmiljölagstiftning kan medföra 
begränsningar i vilken kärlstorlek som får användas och vilket avstånd 
mellan behållarplats och angöringsplats för hämtningsplats som kan 
godtas.  
 
b) Hus för storbehållare:  
Fritt utrymme framför port för storbehållare ska vara minst arton meter, 
varav de första sju metrarna ska utföras med en yta av asfalt med 
maximal lutning tre procent. Ingen tröskel ska finnas.  

 
6. Port eller dörr ska vara låsbar, möjlig att låsa upp från insidan samt 
kunna spärras i uppställt läge för undanröjande av olycksfall.  
 
7. Soprummets väggar bör vara släta och lätta att rengöra.  
 
8. Utrymme för storbehållare ska vara skadedjurssäker.  
 
9. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att se till att det finns möjlighet 
att rengöra kärl och att kärl rengörs i sådan omfattning att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppkommer.  
 
10. Bestämmelser om avstånd mellan sophus eller öppen lösning med kärl 
och bostadshus ur brandskyddssynpunkt ska följas.  
 
11. Öppna lösningar kan godtas efter samråd med renhållaren och 
respektive kommuns tillsynsmyndighet. Vid öppna lösningar är det viktigt 
att tänka på risken för otillbörligt utnyttjande av obehöriga samt risk för 
lukt och olägenheter med fåglar och råttor. Fastighetsinnehavare är 
skyldig att se till att abonnemanget är så dimensionerat att kärlen inte blir 
överfulla.  
12. En fastighetsinnehavare som avser att placera fyra kärl eller fler kärl 
utomhus på plats där allmänheten har insyn bör samråda med 
bygglovsmyndigheten om placering och utformning. 
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