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Förslag till revidering av taxa för slam tömning 

INLEDNING 
Förslaget är att taxan ska revideras för att täcka kostnader samt för att jämna ut 
skillnader i taxan inför överlämnandet till Kommunalförbundet Vafab Miljö. 

Taxan har inte reviderats sedan 2019. 

Beredning 
Reviderat missiv från enhetschef teknisk service 2021-06-03 (Hid: 2021.2380) 
Förslag till revidering av taxa för slamtömning 2021-06-03 (Hid: 2021.2381) 

Ledningsutskottets beslut 2021-05-26, § 120 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att taxan kompletteras med en text angående Ansökningsavgift för obebodd 
fastighet, 
att anta förslag till revidering av Taxa för slamtömning i enlighet med bilagt förslag, 
(Hid 2021.2381) samt 
att reviderad Taxa för slamtömning ska träda i kraft från och med den 1 juli 202 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att taxan kompletteras med en text angående Ansökningsavgift för obebodd 
fastighet, 
att anta förslag till revidering av Taxa för slamtömning i enlighet med bilagt förslag, 
(Hid 2021.2381) samt 
att reviderad Taxa för slamtömning ska träda i kraft från och med den 1 juli 2021. 

Skickas till 
Kommunfullmäktige 

Utd ragsbestyrka nde 
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TEKNISKA KONTORET 

Revidering av Taxa för slamtömning 

Inledning 

Förslaget är att taxan ska revideras för att täcka kostnader samt för att jämna 
ut skillnader i taxan inför överlämnandet till Kommunalförbundet Vafab Miljö. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget baseras både på höjning enligt avfallsindex samt tillägg i taxan för 
att möta krav från Arbetsmiljöverket. Detta för att få bort till exempel långa 
slangdragningar och tunga lock. 

Komplettering av akuta åtgärder som abonnenterna önskar till exempel 
tömning specifik tidpunkt samt byte av fosforfällor. 

Taxan har inte reviderats sedan 2019 eftersom Teknisk service ansett att 
indexhöjningen inte skulle gett någon högre avkastning. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar, 

att anta reviderad Taxa för slamtömning i enlighet med bilaga 

att reviderad Taxa för slamtömning ska träda i kraft från och med 

den 1 juli 2021. 

Kent Karlsson 

Enhetschef Tekniska kontoret 

Bilaga: Förslag på reviderad Taxa för slamtömning. 

SALA KOMMUN 
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Box 304 
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tekniska@sala.se 
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Kent Karlsson 
enhetschef 

kent.karlsson@sala.se 
Direkt: 0224-74 75 87 



Sala kommun 
Kommunal författningssamling 

Taxa för slamtömning 
KFS 079 revision 08 

TAXA 

ANTAGEN: 2021-06-21 

GÄLLER FRÅN OCH MED: 2021-07-01 

ERSÄTTER:2019/812 

Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga avgifter i denna taxa. 

Ordinarie tömning 

Ordinarie tömning 

Ordinarie tömning 

Budad tömning 

Budad tömning 

Tillägg över 4 m3 

Tillägg slang 

Slambrunn upp till 3 m3 1120,-/Brunn 

BOT upp till 4 m3 490,-/BDT 

Minireningsverk 112 0 ,-/ st 

Slambrunn/Minireningsverk 

upp till 4 m3 1280,-/st 

Sluten tank upp till 4 m3 1122,-/tank 

Brunn eller tank 360,-/m3 

Över 25 meter 122,-/ påbörjad 10 meter 

303,-
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Barnkörning 

Specifik bokad dag 2643,-(utöver ordinarie avgift) 



Fosforfällor 

Fosforfälla säck alternativt filterkassett, 0-1000kg 2755,-/tömning 

Tömning löst fosformaterial med sugbil inklusive omhändertagande. Fast pris 

Upp till 3 timmar inklusive framkörning, sugning och 
lossning mängd upp till 1000 kg 5152,-/tömning 

Tillägg tidsåtgång mer en tre timmar 1512,-/timme 

Tillägg extra beställd tömning. 
Utförs inom 10 från beställning 2520,-/tömning 

Bomkörning 1200,-/tillfälle 

Ansökan om uppehåll 350,-
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