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Kent Karlsson
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Förslag till revidering av Taxaför slamtömning 2019

Inledning

Förslaget är att taxan ska revideras för att möta upp kostnader gällande slamtömning i

Sala kommun. Taxa för slamtömning har inte reviderats sedan  2015.

Sammanfattning av ärendet

Förslaget är att taxan höjs 12 %, varav 7  %  är indexreglerat enligt Avfallsindex från Avfall

Sverige och  5  %  pga ny upphandling.

Taxan har inte reviderats sedan  2015  eftersom Sala kommun ligger i tvist med

entreprenören Relita angående gällande upphandlingskontrakt. Teknisk service ville

vänta på utfallet från Tingsrätten. Taxan är uppräknad efter Tingsrättens beslut samt

indexhöjd retroaktivt.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

a_tt godkänna förslag till revidering av slamtaxa 2019from 1 juli 2019samt

ag den gamla taxan upphävs

Kent Karlsson

Enhetschef Teknisk service

SALA KOMMUN Besöksadress:$tora Torget 1 ,  Sala Kent Karlsson

Kommunstyrelsens förvaltning Växel:  0224-74  70 00 Enhetschef Teknisk service

Box 304 kommun.info@sala.se Kommunstyrelsens förvaltning

73325 Sala www.sala.se kent.karlsson@sala.se

Direkt: 475 87



Sala kommun

Bilaga KS  2019/104/2

Kommunal  författningssamling

Taxa för slamtömning

TAXA

ANTAGEN: ANGE BESLUTSDATUM.

GÄLLER FRÅN OCH MED:  2019-07-01

ERSÄTTER:  751/2015

DIARIENR:  2019/812

§  1.  lnledande  bestämmelser

Taxan  avser  de avgifter som  enligt  27 kap. §§ 4-6 Miljöbalken får uttagas av

kommun för täckande av kostnader för insamling, transport, återvinning och

bortskaffande av avfall.

§  2. Beräkning av avgift

Avgiften grundar sig på föregående taxa  751/2015  samt en indexreglering enligt

Avfallsindex från Avfall Sverige och revidering efter ny upphandling 2016.

§  3. Avgifter

Ordinarie tömning slambrunn

Ordinarie tömning BDT-brunn

Budad tömning slambrunn

Budad tömning BDT-brunn

Budad tömning sluten tank

Tillägg över  4  m3

Tillägg extra slang

Bomkörning

Ansökningsavgiftför obeboddfastighet

810 kr/brunn

316 kr/brunn

924 kr/brunn

360 kr/brunn

1020  kr/tank

132 kr/m3

68 kr, per påbörjad  5  m över 30 meter

556 kr

272 kr



§  4.  Avgiftens erläggande

Avgift enligt denna taxa erläggs av fastighetsinnehavaren Vid tillfället för

slamtömning genom faktura  i  efterhand.

§  5. Dröjsmålsränta

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges på fakturan, skall erläggas

dröjsmålsränta enligt 6  §  Räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

§  6.  Taxans  reglering

Kommunstyrelsen reglerar på kommunfullmäktiges uppdrag taxan årligen

motsvarande index.

§  7. Ikraftträdande

Denna taxa skall tillämpas fr.o.m. den  1  Juli  2019  och gäller för åtgärd som är

påbörjad efter denna dag.
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&  %%bå Sala kommun
Kommunal författningssamling

Förslag 2015-10-19. Bilaga  1

Taxa för sop—, slam- och latrinhämtning

KFS Oxx revision XX

REGLEMENTE

ANTAGEN: xxxx-xx-xx

GÄLLER FRÅN OCH MED: 2016-01-01

ERSÄTTER: X/20XX

Grundavgift

Grundavgiften utgår för alla bebyggda och bebodda fastigheter inom kommunen.

Villahushåll 679 kr/fastighet

Flerfamiljshushåll 408 kr/lägenhet

Fritidshus 408 kr/fritidshus

Avgift för regelbunden sophämtning

§  1  Hushåll anslutna till miljöstation

Permanentbostäder 1297 kr/år

Fritidsbostäder 803 kr/år

§  2. Hämtning varannan vecka i tätorter och glesbygd för enskilda hushåll

Gångavstånd debiteras med 10  %  av abonnemangsavgiften efter de första 10 meter per

påbörjad 10 meters intervall. Exempel: Om kärlet står 30 meter från hämtningsfordo-

nets plats är det 20 meter som debiteras med 2  x  10  %  av abonnemangsavgiften.

Abonnemangstyp Kärl för Kär] för Kär] för Årsavgift

bioavfall  restavfall blandat [kr/år]

avfall

Källsortering 140 liter 190 liter — 2032



Hemkompostering

Hemkompostering

med  4  veckors
hämtning

Blandat  avfall

190 liter

190  liter

- 1878

- 1418

190  liter  3479

§  3. Frltldsabonnemang hämtning varannan vecka endast under tiden

1  maj - 30 september, 11 hämtningar

Abonnemangstyp

Källsortering

Hemkompostering

Hemkompostering

med  4  veckors
hämtning

Blandat avfall

Kärl för Kärl för
bioavfall

140  liter  190  liter

190  liter

190  liter

restavfall

Kärl för Årsavgift
blandat (kr/år)

avfall

- 988

— 935

- 798

190  liter  2943

§ 4. Helårsabonnemang flerfamiljshus och verksamheter

Bioavfall

Kärlstorlek

140 liter

190  liter

400  liter

Restavfall

Kärlstorlek

190  liter

400  liter

600  liter

Avgift för hämtning

varje vecka

1406  kr

1820  kr

3557  kr

Avgift för hämtning

varje vecka

2657  kr

5317  kr

7852  kr

Avgift för hämtning

varannan vecka

827 kr

1034  kr

1903  kr

Avgift för hämtning

varannan vecka

1452  kr

2783  kr

4050  kr



Blandat

Kärlstorlek Avgift  för  hämtning Avgift  för  hämtning
varje  vecka varannan vecka

190 liter 6692  kr 3479  kr

400 liter ' 13798  kr 7031  kr

600  liter 20556  kr 10415  kr

§  5. Delning av behållare

Vid delning av behållare debiteras vardera abonnenten en  avgift  motsvarande 65  %
av ordinarie avgift för aktuell abonnemangstyp.

Vid hemkompostering krävs anmälan till bygg— och miljöförvaltningen och en ska-
dedjurssäker kornpostbehållare.

§  6. Lösa- och extrasopor

Avgift för lösa— och extrasopor vid ordinarie hämtning.

Container 228 kr/m3

Komprimerade sopor. con- 932 kr/m3
tainer

Lösa sopor och avfall 606 kr/m3

Extrasäckg 160 I 80 kr/st

Molokbehållare 5m3 37053/ år

Extrasäckar, inkluderande hämtning och borttranSport vid ordinarie hämtning. OBS
max vikt per säck15 kg.

§ 7. Avgift för Iatrinhämtning

Hämtning efter avrop

Ordinarie hämtningsdagar 718 kr/kärl

Övriga hämtningar 904 kr/kärl

l priser för hämtning ingår engångskärl som tillhandahålles max  vikt  per kärl 15 kg.
Avrop skall ske senast måndag i hämtningsveckan.

§  8. Hämtning av grovsopor

Hämtning av grovsopor mot avrop 606 kr/m3



§  9. Ändring av abonnemang

Vid ändring av abonnemang, säckstorlek  m  m uttas en engångsavgift vid  varje  änd-
ringstillfälle.

Abonnemangs— och ändringsavgift 235 kr

För ändring av abonnemang vid årsskifte utgår ingen abonnemangs- och ändrings-
avgift.

§  10. Ansökningsavgift för  obebodd fastighet

Avgift 235 kr

§  11. Slamtömning

1  gång per år ordinarie Enskild 1-3 k brunn mindre än  4  m3

Budad  tömning Enskild 1-3 k brunn mindre än 4 m3

Budad tömning Sluten tank mindre än  4  m3

Extra slang över 25 meter Per påbörjad  5  meter

Avgift då abonnenten förorsakat att tömning ej kan ske

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall till vartannat år för
fritidsfastighet

722 kr/år

794 kr/år

909 kr/år

61 kr

495 kr

235 kr

Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga avgifter i denna taxa.


