
 

 
 
 
 

 

Sala kommun 

Samha llsbyggnadskontoret  

Box 304, 733 25 Sala  

Telefon Kontaktcenter: 0224-74 70 00  

E-post: samhallsbyggnad@sala.se 

Att spola ra tt a r la tt. Bara kiss, bajs och toalettpapper ho r hemma i toaletten. 

            
            2019-01-01 

 
 

Vatten, avlopp och slamto mning i  
Sala kommun 2019 

 
 

Samha llsbyggnadskontoret a r administrativt ansvarig  
fo r vatten, avlopp och slamto mning inom kommunen.  

 

Du a r alltid va lkommen med fra gor direkt till oss. 
 

 



Vatten och avlopp 

Taxa- och fakturafra gor  Kundtja nst   0224-74 74 05 

Abonnemangsuppgifter  Kundtja nst   0224-74 74 05 

Autogiro    Kundtja nst   0224-74 74 05 

Felanma lan: Stopp pa  kommunalt vatten och avlopp  0224-74 75 03 

Felanma lan ej kontorstid, SOS Alarmering   021-35 07 80 

 

 

Slamtömning 

Slamto mningsfra gor  Kundtja nst   0224-74 75 91 

Felanma lan vid avloppsstopp pa  enskilt avlopp   0224-74 75 91 

Felanma lan ej kontorstid, Relita     0771-10 35 00 

 

 

Ändring av abonnemang, ma ste meddelas kundtja nst, tfn 0224-74 74 05     
eller e-post va-ren@sala.se 

 

 

Blankett för ägarbyte, där både köpare och säljare ska fylla i och skriva  

under, kan ha mtas pa  va r hemsida www.sala.se eller besta llas via va r  
kundtja nst tfn 0224-74 74 05 

 

 

Frågor om sophämtning hänvisas till Vafabmiljö tfn 020-120 22 20, 

kundservice@vafabmiljo.se 

Taxa för vatten, spillvatten och dagvatten  
(pris inklusive moms) 
 

Fast avgift      Kostnad/år 

Vatten, spillvatten och dagvatten  2 165 kr 

Vatten och spillvatten   1 732 kr 

Endast vatten    866 kr 

Endast spillvatten    866 kr 

 

Lägenhetsavgift     Kostnad/år och lägenhet 

Vatten, spillvatten och dagvatten  1 020 kr 

Vatten och spillvatten   408 kr 

Endast vatten    102 kr 

Endast spillvatten    306 kr 
 

Brukningsavgift    Kostnad/m3  

Vatten, spillvatten och dagvatten  14,25 kr 

Vatten och spillvatten   14,25 kr 

Endast vatten    5,70 kr 

Endast spillvatten    8,55 kr 
 

Avgift fo r la nspumpning av ma tarbrunn 1 350 kr 
      

Taxa för slamtömning (pris inklusive moms) 

Ordinarie to mning  Slambrunn < 4 m3  916 kr/brunn 

Ordinarie to mning  BDT < 4 m3   344 kr/BDT 

Budad to mning  Slambrunn < 4 m3  1 006 kr/brunn 

Budad to mning  Sluten tank < 4 m3  1 151 kr/brunn 

Tilla gg o ver 4 m3   Brunn eller tank  150 kr/m3 

Tilla gg slang    O ver 30 meter  77 kr/pa bo rjad 5 m 

Bomko rning       619 kr 


