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§ 1 Renhållnings- och avfallstaxa för år 2021-01-01 
 
Enligt miljöbalken (1998:808) 27 kap., 6 § skall avgift erläggas enligt den taxa som kommunfullmäktige antar.  
 
Renhållnings- och avfallstaxa träder ikraft 2021-01-01 för Vännäs kommun och ska gälla fram till nästa taxeöversyn. 
 
Det är fastighetsinnehavarens skyldighet att erlägga renhållningsavgift till kommunen. Då fastighetsinnehavaren flyttar 
ska detta anmälas till renhållningsavdelningen. 
 
Information angående renhållnings- och avfallstaxor, lokala föreskrifter samt sorteringsanvisningar hittar du på Vännäs 
kommuns hemsida www.vannas.se,  
 

Bestämmelser för renhållnings- och avfallsverksamheten 

 
§1.1 Avgiftsskyldighet 

Fastighetsägaren eller den, som i stället för fastighetsägaren är skattskyldig för fastigheten enligt kommunalskattelagen 
skall erlägga angivna avgifter. 
 
Avgiftsskyldighet föreligger för alla ägare till fritidsfastigheter som är bebyggda oberoende av i vilken omfattning huset 
nyttjas. 
 

§1.2 Uppehåll i hämtning 

Uppehåll i hämtning från permanent bostad på grund av att ingen nyttjar bostaden skall skriftligen meddelas Plan- och 
miljönämnden (POM) en (1) månad före avställningsperioden varvid avgiftsbefrielse kan medges om uppehåll av 
hämtning av mat och restavfall är sammanhängande i minst åtta (8) månader. 
 
För avgiftsbefrielse avseende hämtning och behandling gällande hushållsavfall från fritidsbostad erfordras skriftligt 
meddelande till POM senast den 5 april 2021. Då menas det att bostaden inte kommer att nyttjas under hela 
hämtningsperioden från vecka 20-42. 
 

§1.3 Kompostering 

Den lättnerbrytbara organiska delen av hushållsavfallet får omhändertas, komposteras, på den egna fastigheten, under 
förutsättning att inga olägenheter för människors hälsa och miljön uppstår. Sådant omhändertagande ska anmälas till 
POM. 
 

§1.4 Undantag från renhållningsordningens lokala föreskrifter. 

Frågor om undantag från renhållningsordningens lokala föreskrifter prövas av POM med undantag för sådant som 
prövas av renhållningsavdelningen.  
 

§1.5 Avgiftsperiod 

Avgiften för renhållningstaxan enligt §2 är årlig och betalas till Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
renhållningsavdelningen. Avgifterna debiteras fyra (4) gånger per år för permanentbostäder och verksamheter samt en 
(1) gång per år för fritidsbostäder. Debitering av §§3-6 sker kontinuerligt under året. 
 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, erläggs påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt § 6 
Räntelagen (1975:635), från den dag betalning skulle ha skett, efter att en (1) påminnelse har skickats ut. 
 

§1.6 Övrigt 

Brand- eller farligt avfall får inte läggas i behållare avsedd för hämtning av brännbart hushållsavfall. 
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§ 2 Renhållningstaxa 2021-01-01, inklusive moms 
 
En årlig avgift för hämtning och behandling av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. 
Taxeupplägg: G = grundavgift + F = fast avgift + V = viktavgift per kg. 
 

Definitioner 
 

Grundavgift: Avser bl.a. drift av Starrberget återvinningscentral, deponi och 
miljöstation för farligt avfall samt för information och 
omhändertagande, behandling av hushållens farliga avfall, 
elektronikavfall, kyl och frysmöbler, vitvaror, gruvavfall, latrin i 
godkända behållare från fritidshus, kontrollprogram, tillsyn och 
administration. 
 
Grundavgift skall betalas för varje separat enhet, d.v.s. hushåll, 
lägenhet, fritidsbostad, verksamhet, förening eller liknande. 
 

Fast avgift: Avser bl.a. insamling av hushållsavfall, transport av hushållsavfall 
och grovavfall till behandlingsanläggning samt avskrivning kärl. 
 

Viktavgift: 
 

Avser kostnader för behandling av avfallsfraktioner. 
 
 

Felsorteringsavgift: 
 

Utfaller om det framkommer att kund sorterat fel.  

Reservavgift: Om vågutrustningen är ur funktion vid en tömning träder en 
reservavgift in. Då räknas ett viktmedelvärde utifrån de senaste 
fem (5) tömningarna hos abonnenten. Därefter debiteras kunden 
kostnaden för detta viktmedelvärde. 

 
Missad/ extra hämtning: Vid missad tömning eller beställd extra tömning av hushållsavfall 

och därmed jämförligt avfall debiteras kunden en 
framkörningsavgift samt viktavgift enligt taxa.  
 

Byte av abonnemang och behållare: Hyran av sopkärl ingår i den fasta avgiften. En (1) gång per år har 
abonnenten rätt att ändra storlek på kärlet och/eller abonnemanget 
utan extra avgift, räknat från det datum abonnenten ändrade förra 
gången. Vid tätare ändringar tas avgift ut per ändringstillfälle. 
 

Principer: Renhållningstaxan ska: 
– bidra till att styra målen i avfallsplanen. 
– finansiera genomförandet av det kommunala 

renhållningsansvaret. 
– successivt anpassas till de ökade miljökrav som tillkommer i 

alla led inom avfallshanteringen. 
– inrymma medel för avsättning till fond för framtida kostnader 

för nedlagda avfallsupplag. 
– vara utformad så att incitament ges till ökat kundengagemang 

med förbättrad arbetsmiljö och miljöriktigt beteende. 
– vara tydlig och enkel att tillämpa och kommunicera. 
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2.1A Grundavgift år och enhet 

 740 kr per bostad/villa 

 565 kr per lägenhet 

 490 kr per fritidshus 

 565 kr per verksamhet 

 

2.1B Fast avgift kr restavfall per år samt viktavgift        

Kärlstorlek Hämtning två (2) 
gånger i veckan 

Hämtning en (1) 
gång i veckan 

Hämtning var 14:e 
dag  

Kärl 190 
Viktavgift/kg 
 

 2 098,75 kr 
 2,50 kr 

 998,75 kr 
 2,50 kr 

 542,50 kr 
 2,50 kr 

Kärl 370 
Viktavgift/kg 
 

 3 780,00 kr 
 2,50 kr 

 1 786,25 kr 
 2,50 kr 

 923,75 kr 
 2,50 kr 

Kärl 660 
Viktavgift/kg 
 

 8 030,00 kr 
 2,50 kr 

 3 648,75 kr 
 2,50 kr 

 1 786,25 kr 
 2,50 kr 

  

 Fast avgift kr matavfall per år samt rörlig viktavgift        

Kärlstorlek Hämtning två (2) 
gånger i veckan 

Hämtning en (1) 
gång i veckan 

Hämtning var 14:e 
dag  

Kärl 140 
Viktavgift/kg 
 

 1 200 kr 
 1,25 

 670 kr 
 1,25 kr 

 355 kr 
 1,25 kr 

 
2.1C Gemensam behållare restavfall Fast avgift Viktavgift kr per kg 

 Kärl 190, hämtning var 14:e dag  542,50 kr 2,50 kr 
 Grundavgift är på årsbasis och debiteras per hushåll. 
 En abonnent är fakturamottagare. 

 Max tre (3) abonnenter 

 Gemensam behållare matavfall Fast avgift Viktavgift kr per kg 

 Kärl 140, hämtning var 14:e dag  542,50 kr 1,25 kr 
 Grundavgift är på årsbasis och debiteras per hushåll. 
 En abonnent är fakturamottagare. 

  Max tre (3) abonnenter 
 
2.1D Felsorteringsavgift 500 kr per tillfälle     
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2.1E Tillägg för gång/dragavstånd  
kr per behållare, tillfälle och år * 

  Hämtning en (1) 
gång i veckan 

Hämtning var 14:e  
dag  

Hämtning två (2) 
gånger i veckan 
Dubbla kostnader 
utifrån kostnad för 
hämtning en (1) 
gång i veckan. 

Kärl 190 < 10 m  205,00  190,00   
Kärl 190 > 10 m  800,00  500,00   
Kärl 370 < 10 m  590,00  280,00  
Kärl 370 > 10 m  960,00  455,00  
Kärl 660 < 10 m  950,00  565,00  
Kärl 660 > 10 m  990,00  855,00 

 
 

 * Funktionshindrad: Efter särskild anmälan till Renhållningsavdelningen 0 kr i tillägg. 

 

2.1F Budning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall  
 
 Framkörningsavgift, per tillfälle + 415,00    
 

1. behandlingsavgift för avfall i 160 l säck 85,00 kr/st*  
2. behandlingsavgift för avfall i 190 l kärl 100,00 kr/st  
3. behandlingsavgift för avfall i 370 l kärl 125,00 kr/st  
4. behandlingsavgift för avfall i 660 l kärl 220,00 kr/st  
5. behandlingsavgift grovavfall/löst avfall/trg.avfall 250,00 kr/m3  
6. hämtning av latrin från utedass i godkänd behållare 600,00 kr/st ** 
7. köp av godkänd latrinbehållare och behandling 350,00 kr/st *** 

avlämnad på Starrberget 
8. hämtning av farligt avfall (max 25 kg/tillfälle) 500,00 kr/tillfälle 
 

 * biljett för att skicka extrasäck/betalsäck köps hos renhållningsavdelningen 
** latrinbehållaren ska vara godkänd och inte ha innersäck/påse. Vid hämtningstillfället  

ska behållaren vara väl tillsluten. Maxvikt 15 kg. 
*** behållare köps på Starrberget och avlämnas av kund på Starrberget 

 
Grovavfall – trädgårdsavfall 
Hushåll (privatpersoner) kan utan avgift lämna grovavfall och trädgårdsavfall till Starrbergets 
återvinningscentral (ÅVC). Fastighetsinnehavare kan också beställa hämtning av grovavfall och 
trädgårdsavfall, mot avgift. Avfallet ska vara märkt med ”Grovavfall” alternativt ”Trädgårdsavfall”, 
namn och adress samt ställas så att det klart framgår att det är grov-/trädgårdsavfall. Hämtning sker 
inom 14 dagar. 
 
Grovavfall är sådant avfall som normalt finns i ett hushåll, men som inte kan kastas i hushållsavfallet 
på grund av exempelvis risken för skador, storlek eller att avfallet innehåller farliga ämnen. Till 
grovavfall räknas bl.a. möbler, cyklar, leksaker, barnvagnar, kläder. 
 
Observera att endast mindre mängder trädgårdsavfall hämtas. Avgift för detta består av en fast 
framkörningsavgift samt en rörlig avgift enligt antal m3. 
 
Farligt avfall 
För miljöns skull är det särskilt viktigt att hantera farligt avfall rätt. I stort sett allt farligt avfall från 
hushåll kan lämnas utan avgift på ÅVC. Exempel på farligt avfall är färgrester, motoroljor, lysrör, 
kvicksilvertermometrar, fotovätskor, bekämpningsmedel, lösningsmedel och vissa rengöringsmedel.  
 
El-avfall ingår också i gruppen farligt avfall, inlämning till ÅVC är avgiftsfritt för hushåll. 
Verksamheter kontaktar renhållningsavdelningen. 
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2.1G Hämtning av mat och restavfall från fritidsboende (vikttaxa gäller inte för 
hämtning från sopstationer)    

 
 Under perioden vecka 20 - 42 med hämtning var 14:e dag. 

Behållare Fast avgift Viktavgift Kommentar 

Kärl 190 l rest 300,00 kr  2,50 kr Hämtning vid fastighetsgräns   (400)  

140 l mat 125,00 kr  1,25 kr  
 

Sopstationsplats 455,00 kr   Hämtning vid gemensam hämtplats för 
fritidshusområdet. Där sorteras 
restavfall och matavfall på plats. (255) 

 
2.1H Hämtning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter, under 
 sommar- och vintersäsong, per månad 
 
  Restavfall 

Kärlstorlek Hämtning två (2) 
gånger i veckan 
 

Hämtning en (1) 
gång i veckan 

Hämtning varannan 
vecka 

Kärl 190 
Viktavgift/kg 
 

 183,00 kr 
 2,50 kr 

 91,00 kr 
 2,50 kr 

 80,00 kr 
 2,50 kr 

Kärl 370 
Viktavgift/kg 
 

 313,00 kr 
 2,50 kr 

 146,00 kr 
 2,50 kr 

 105,00 kr 
 2,50 kr 

Kärl 660 
Viktavgift/kg 
 

 667,00 kr 
 2,50 kr 

 302,00 kr 
 2,50 kr 

 200,00 kr 
 2,50 kr 

 
 

 Matavfall 
Kärlstorlek Hämtning två (2) 

gånger i veckan 
 

Hämtning en (1) 
gång i veckan 

Hämtning varannan 
vecka 

Kärl 140 
Viktavgift/kg 
 

 183,00 kr 
 1,25 kr 

 91,00 kr 
 1,25 kr 

 80,00 kr 
 1,25 kr 

 
2.1I Övriga avgifter och hyror 
 
 Byte av behållare om det sker mer än en (1) gång per år 350,00 kr 

 
Hyra kärl (max 6 dagar) plus tömningsavg. vid evenemang inkl. tvätt per tillfälle  
Framkörningsavgift +     450,00 kr 
140 l kärl      90,00 kr 
190 l kärl    120,00 kr 
370 l kärl    150,00 kr 
660 l kärl    230,00 kr 
 
 

2.1J Dispens 
En abonnent kan begära uppehåll från hämtning av hushållsavfall om huset inte nyttjas under en 
sammanhängande tid av minst åtta (8) månader. Se kommunens lokala renhållningsföreskrifter. 
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§ 3 Deponi- och mottagningsavgifter 
 

OBS:  
Viktigt att vid avlämning av avfall och material ska kontakt ske med personal på ÅVC som 
bistår med hjälp och information om hur avfall ska sorteras och lämnas på rätt plats.  
 
 

Avfallsslag  Behandling Per enhet Avgift kr 
exkl. 
moms 

Avgift kr 
inkl. moms 

Asbest Deponeras m3  750,00  937,50  
För dåligt emballerat asbestavfall 
tillkommer 

Emballeringskostnad m3  200,00  250,00 

Aska, slagg, sot Mellanlager/kompost m3  400,00  500,00 
Avloppsverks slam Mellanlager/kompost m3  420,00  525,00 
Deponirest utsorterad/ej brännbart * Deponeras m3 420,00  525,00 
Deponirest utsorterad/ej brännbart * Deponeras ton  1 300,00  1 625,00 
Gips Deponeras m3  750,00  937,50  
För dåligt emballerat gipsavfall 
tillkommer 

Emballeringskostnad m3  200,00  250,00 

Gödsel Mellanlager/kompost m3  420,00  525,00 
Latrin i säck Förbränning m3  420,00  525,00 
Massor, orena (armerad betong, 
isolering m.m.) 

Deponeras m3  1 400,00  1 750,00 

Rena fyllnads- och schaktmassor Konstruktion m3  0  0 
Slam från rensbrunn och gallerrens Mellanlager/kompost m3  420,00  525,00 
Spån, bark Mellanlager/kompost m3  80,00  100,00 
Brännbart, sorterat (< 20 x 20 x 80 cm) Förbränning m3  420,00  525,00 
Brännbart, överstort t.ex. möbler Krossningskostnader 

inkl. förbränning 
m3  600,00  750,00 

Träavfall, bygg- o rivningsavfall, 
behandlat, överstort samt 
trädgårdsavfall och ris 

Krossningskostnader 
inkl. förbränning 

m3  500,00      625,00 

Elektronikavfall, ej producentansvar Återvinning kg  0  0 
Kylmöbler och kyldiskar Återvinning st.  0  0 
Kylmöbler, mindre (60 cm x 60 cm) Återvinning st.  0  0 
Metallskrot, rent (vätskefritt, utan el) Återvinning m3  0  0 
Trädgårdsavfall komposterbart Kompostering m3  100,00  125,00 

Stubbar 

Krossningskostnader 
inkl. förbränning 

 
m3  600,00 

 
 750,00 

Sortering, sanering m.m.  Maskinella tim  710,00  887,50 
Sortering, sanering m.m.  Manuella tim  410,00  512,50 

 

Max 2 m3 avfall per år, från hushåll, får lämnas avgiftsfritt. I övrigt enligt ovanstående taxa. 
 
All sorterad deponirest ska vara fritt från farligt avfall. 
 
Avlämning av isolering eller asbest ska vara väl emballerat, om så inte sker tillkommer extra kostnader. 
 
Brännbart avfall ska lämnas i transparenta sopsäckar på ÅVC. 
 
Avfallsskatt på 520 kr/ton ingår i avgiften för det som deponeras.  
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§ 4 Mottagnings- och destruktionsavgifter för farligt avfall från 2021-01-01 
 
Farligt avfall från hushåll lämnas avgiftsfritt.  
För spillolja gäller att spilloljor ska inlämnas i upp till 20 liters behållare för avgiftsfri lämning. 
Mindre mängder från företag och verksamhet mottas mot avgift enligt taxa.   
Priserna inkluderar hantering, emballage, lagring, transport och destruktion. 
Felaktigt märkt/klassat farligt avfall medför en ökad kostnad enligt taxa. 
Avfall som inte är upptagna i prislistan – begärs prisuppgift från Renhållningsavdelningen. 
 
 

Benämning/avfallsfraktion Enhet Kr exkl. 
moms 

Kr inkl. 
moms 

EWC-
kod* 

Aerosoler, ej bekämpningsmedel kg  25,00  31,25 20 01 19 
Aerosoler, härdare med isocyanater, bekämpningsmedel kg  25,00  31,25 20 01 27 
Aerosoler, färg kg  10,00  12,50 20 01 27 
Ammoniak kg  15,00  18,75 20 01 15 
Asbest m3  750,00  937,50  16 20 21 
Bromsvätska kg  15,00  18,75 16 01 13 
Brandsläckare kg  15,00

  
 18,75 16 05 05 

Bekämpningsmedel, ej kvicksilverhaltiga kg  20,00  25,00 20 01 19 
Fast soda i små emballage kg  40,00  50,00 20 01 15 
Fotokemikalier  kg  15,00  18,75 20 01 17 
Färg/lackavfall/lim lösningsbaserat kg  6,00  7,50 20 01 27 
Färg/lackavfall/lim vattenbaserad kg  6,00  7,50 20 01 28 
Färg ej konsumentförpackat kg  18,00  22,50 20 01 28 
Syror eller basiskt avfall kg  15,00  18,75 20 01 14-15 
Absorberingsmedel, filtermaterial kg  7,00  8,75 15 02 02 
Hydraulslang  kg  20,00  25,00 16 01 21 
Kolsyrepatroner kg  100,00

  
 125,00 16 05 04 

Halongaser (kräver speciell transport) kg 250,00 312,50 16 05 04 
Gasol, blå programmet (kräver speciell transport) kg 175,00 218,75 16 05 04 
Impregnerat trä m3  650,00  812,50 20 01 37 
Kreosotimpregnerat trä m3  950,00  1 187,50 20 01 37 
Kvicksilverinstrument/komponenter kg  290,00  362,50 20 01 21 
Lösningsmedel och träolja kg  5,00  6,25 20 01 13 
Oljefilter kg  5,00  6,25 16 01 07 
Cytotoxiska/Cytostatika kg  40,00  50,00 20 01 13 
Rengöringsmedel samt bilvårdsprodukter kg  15,00  18,75 20 01 29 
Spackel och fönsterkitt kg 10,00 12.50 20 01 28 
Tändare kg 85,00 106,25 16 05 04 
Härdare kg 35,00 43,75 16 09 03 
Småkemikalier kg  75,00  93,75 16 05 06 
Smörjfett/oljor kg  15,00  18,75 20 01 26 
Spillolja lit  2,00  2,50 20 01 26 
Fast oljeavfall kg 15,00 18,75 20 01 26 
Bensinrester lit  5,00  6,25 13 07 02  
Transformatorer och kondensatorer som innehåll PCB kg  50,00  62,50 16 02 09 
Vattenhaltiga blandningar av glykol, olja m.m. kg  8,00  10,00 16 01 14 
Ammunition, ej sprängmedel kg  200,00  250,00 160401-02 
Ej specificerat farligt avfall kg/liter  800,00  1 000,00  
Rökdetektorer, innehållande Am 241 kg  2 800,00  3 500,00 20 01 35 
Rökdetektorer, innehållande andra isotoper än Am 241 kg  300,00  375,00 20 01 35 
Felaktigt eller farligt avfall som inte är klassat per tillfälle  800,00  1 000,00  
Felaktigt inlämnat karakteriseringsunderlag för deponering per gång  300,00  375,00  
Metallförpackningar som innehåller farlig fast, poröst fyllning, 
även tomma tryckbehållare 

st 
 

 20,00  25,00 15 01 11 

Manuell sortering och hantering timme  400,00  500,00  
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§ 5 Taxa för slamtömning inklusive moms 
 
Slamtömning av enskilda slamavskiljare, tankar, fettavskiljare, genomförs av entreprenör, anlitad av 
Samhällsbyggnadsförvaltningens Renhållningsavdelning. Arbetet utförs till största del under 
tömningssäsongen som sträcker sig från maj till och med oktober månad. 
 
Fastighetsägare som önskar få tömning utförd vid viss tidpunkt, kan erhålla detta enligt gällande tidsstyrd 
taxa. 
 
Permanentbostad  
Från permanentbostäder med ansluten WC, ska obligatorisk tömning ske minst en (1) gång per år. I avgiften 
ingår slangdragning upp till 20 meter.  
 
Fritidsbostad 
Från fritidsbostäder med ansluten WC, ska tömning ske minst vart tredje (3) år. I avgiften ingår 
slangdragning upp till 20 meter. 
 
Utökad tömningsintervall 
Anmälan om utökad tömningsintervall görs hos Samhällsbyggnadsförvaltningens Renhållningsavdelning. 
senast 1april, aktuellt år. 
 
Extra tömning (budning) 
Begäran om extra slamtömning (budning) görs hos Samhällsbyggnadsförvaltningens Renhållningsavdelning. 
 
Tömning med avvattnade teknik 
Vill kunden ha s.k. heltömning av brunnen tillkommer en miljöavgift enligt denna taxa.  
Detta ska då anmälas till Renhållningsavdelningen senast februari månad aktuellt år. 
 

5.1A Obligatorisk tömning av slamavskiljare med avvattnade teknik,  
inkl. slangdragning upp till 20 meter 

 Brunnsvolym upp till 4 m3 960,00 kr/brunn (915,00) 
 
 Heltömning av brunn upp till 4 m3,  1450,00 kr/tillfälle** (1 337,00) 
 inkl. miljöavgift 

Miljöavgift för heltömning 440,00 kr/tillfälle (422,00) 
 
 Tömning slamavskiljare, heltömning 
 Brunnsvolym 4,1 – 9 m3 1 400,00 kr/brunn (1 350,00) 
 Brunnsvolym 9,1 m3 2 050,00 kr/brunn (2 000,00) 
 Tillägg per m3 över 9,1 m3  225,00 kr/m3 

 
 

5.1B Tömning av sluten tank, heltömning inkl. budning med tömning inom åtta (8) dagar inkl. 
slangdragning upp till 20 meter 

 Tank högsta volym upp till 4 m3 1 450,00 kr/tank (1 400,00) 
 Tank högsta volym upp till 4,1 - 9 m3 2 500,00 kr/tank          (2 470,00) 
 Tillägg per m3 över 9,1 m3  225,00 kr/m3 
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5.1C BDT-vatten, s.k. gråvatten 

 Bad-, disk- och tvättbrunn 660,00 kr/brunn          (650,00) 
  

 Tilläggstjänster 

5.1D Extra slangdragning 

 Slangdragning 21-35 m 155,00 kr 
 Slangdragning 36-50 m 263,00 kr 
 Slangdragning > 51 m 914,00 kr 
 Slanglängd räknas från bil till brunnens/tankens botten 
 
5.1E För extra tömning och budning gäller ordinarie pris 

enligt ovan plus tillägg för: 
 
Tömning av brunn och tank 

 Akut budning för tömning samma dag 1 600,00 kr/tillfälle            (1 535,00) 
vardag, beställningen ska då vara gjord  

 innan kl. 12.00. 
 
Tömning inom ett dygn (24 tim), vardag 1 325,00 kr/tillfälle            (1 250,00) 
 
Tömning inom åtta (8) arbetsdagar 800,00 kr/tillfälle (785,00) 
 
Jourtömning 3 000,00 kr/tillfälle 
 

 
  
5.1F Övriga avgifter och tillägg 
 
 Tömning extra brunn/tank < 3 m3 450,00 kr/brunn/tank* 
 
 Tömning av toalettvagnar/TC, spolbil 1 700,00 kr/tillfälle 
 
 Framkörningsavgift då tömning ej skett på 670,00 kr/tillfälle 
 grund av hinder, bristfällig väg eller annat 
 och som inte avstyrts av fastighetsägare. 
 
 Krav på närvaro vid tömning/specificerad  475,00 kr/tillfälle  

tömningstid, gäller tömning av brunn. 
 

Lyft av tungt brunnslock, utan bra 900,00 kr/tillfälle 
häv/lyft eller skjutanordning. 
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5.1G Tömning och behandling av fosforfilter 

 Filtermassor med vikt < 500 kg 3 375,00 kr/tillfälle 
 
 Filtermassor med vikt > 500 kg 4 550,00 kr/tillfälle 
 

5.1H Tillägg fosforfilter 

 Budad hämtning inom åtta (8) arbetsdagar 785,00 kr/tillfälle 
 
 Framkörningsavgift då tömning ej skett  
 p.g.a. hinder och liknande eller har avstyrts av  
 fastighetsägare 670,00 kr/tillfälle 
 Krav på närvaro vid specificerad tömningstid  475,00 kr/tillfälle 

 

5.1I Övriga kostnader 

 Timersättning slambil 1 200,00 per timme 
 
 Timersättning spolbil 1 200,00 per timme 
 
* Detta gäller vid tömning av en (1) extra brunn/tank på samma fastighet under förutsättning att de båda 

töms vid samma tillfälle. 
 
** Miljöavgift tillkommer om kund har en brunn upp till 4 m3 vill ha en heltömning av brunnen. Detta ska då 

också meddelas till Renhållningsavdelningen senast sista februari gällande år. 
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§ 6 Taxa för tömning av fettavskiljare inklusive moms 
 
6.1A Tömning och behandling 
 
 avskiljare/tank upp till 3 m3 2 300,00 kr/tillfälle 
 
 avskiljare/tank upp till 6 m3 5 437,00 kr/tillfälle 
 
 avskiljare/tank större än 6 m3  8 240,00 kr/tillfälle 
 
6.1B Övriga tillägg 
 
 Budad hämtning inom 48 timmar 1 500,00 kr/tillfälle  
 
 Budad hämtning inom åtta (8) arbetsdagar 2 750,00 kr/tillfälle 
 
 Framkörningsavgift, ej tömt 700,00 kr/tillfälle 
 
 Krav på närvaro vid tömning eller  1 250,00 kr/tillfälle 
 specificerad tömningstid, normal hämttid 
 
 Krav på närvaro vid tömning eller  5 200,00 kr/tillfälle 
 specificerad tömningstid, utanför normal hämttid 
 vardagar. 
 
 Tömning helgdagar  6 000,00 kr/tillfälle 
 
 Extra arbeten med silikontätning av max lock 475,00 kr/tillfälle 
 
 Timersättning spolbil med hetvattenaggregat 1 300,00 kr/tim 

 
6.1C Extra slangdragning 

 Slangdragning > 35 m 375,00 kr/m 
 Slanglängd räknas från bil till brunnens/tankens botten 

 
 

 


