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Taxa för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar 
2023 
 
Slutna avloppstankar Exkl. moms Inkl. moms 
Tömningskostnad 0 - 3 m³, ordinarie tömning 2 079 kr 2 599 kr 
   
Tillkommande kostnader   
Tömningskostnad/m³ överstigande 3 m³  399 kr 499 kr 
Behandlingskostnad/m³ överstigande 3 m³  131 kr 164 kr 
Bomkörning 1 039 kr 1 299 kr 
Avropstömning 0 - 3 m³ (extra tömning) 3 256 kr 4 070 kr 

 
 
Slamavskiljare Exkl. moms Inkl. moms 
Tömningskostnad 0 - 3 m³, ordinarie tömning 1 590 kr 1 988 kr 
   
Tillkommande kostnad   
Tömningskostnad/m³ överstigande 3 m³  231 kr 289 kr 
Behandlingskostnad/m³ överstigande 3 m³  66 kr 83 kr 
Bomkörning 795 kr 994 kr 
Avropstömning 0 - 3 m³ (extra tömning) 3 675 kr 4 596 kr 
Återfyllnad minireningsverk 848 kr 1060 kr 

 
 
Extra avgifter Exkl. moms Inkl. moms 

Extra slang 710 kr 888 kr 
Tunga lock 449 kr 561 kr 

 
 
”Bomkörning”, tömning vid senare tillfälle debiteras taxa enligt avropstömning. 
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Tömningsperioder  
Tömningsperioden för enskilda brunna och slutna tankar är maj – september.  
Extra tömning sker efter avrop.  
 
Tömningstider  
Vardagar mellan 06.00-22.00 om inte annat överenskommits med respektive 
fastighetsägare.  
 
Ändrad intervall/befrielse  
Beslut av ansökningar av ändrad intervall/befrielse ska vara service- och 
teknikförvaltningen tillhanda en arbetsvecka innan slamtömningen startar.  
Befrielse från tömning, ändrat tömningsintervall för hämtning och tömning av 
slam från enskilda slamavskiljare kan medges efter särskild prövning av miljö-
bygg och räddningsförvaltningen enligt renhållningsordningen.  
Ansökan av ändrad intervall/befrielse under pågående slamtömning godkänns 
inte.  
 
Nyanmälan  
Nyanmälan ska ske skriftligen till samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen på 
särskild blankett med underskrift av fastighetsägaren.  
 
Förutsättningar  
Abonnenten svarar för att vägen är framkomlig med bärighet för 
hämtningsfordonet minst till 10 meter från enskilda tankar respektive 
slamavskiljare annars utgår avgift för extra slang. 
Är tömning inte möjlig trots avtalad tid utgår ”bomkörningsavgift”. Tömning vid 
senare tillfälle där ”bomkörning” skett debiteras taxa enligt avropstömning.  
 
Särskilda avgifter 
I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra 
metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena 
väsentligt avviker från vad som är normalt får kommunstyrelsen 
samhällsplanering- och teknikutskott besluta om avgifter i enlighet med 
grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap 5§ 
Miljöbalken. 
 
Övrigt  
Övriga avgifter fastställs av renhållaren utifrån självkostnadsprincip. 
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