
 

 
 

1 . Slamtaxa 

1.1 Allmänt 

För den avfallshämtning kommunen ansvarar för enligt gällande lagstiftning utgår 

avgifter enligt denna slamtaxa. Alla avgifter är inklusive moms. 

Gällande bestämmelser för hantering av kommunalt avfall finns i Värmdö kommuns 

renhållningsordning som innehåller Avfallsföreskrifter för Värmdö kommun. 

Kommunen har fastställda taxor och avgifter för slamhämtning. Avgifterna för 

tömning och hämtning (med olika hämtningsintervall) av slam är uppdelade på 

slamavgifter för fastlandet respektive skärgården. 

Reningsverk och slamavskiljare med ansluten WC ska tömmas minst en gång per år 

för att funktionen inte ska äventyras. Slamavskiljare med enbart avloppsvatten från 

bad, disk och tvätt ska tömmas minst vartannat år eller enligt beslut från bygg-, 

miljö- och hälsoskyddsnämnden. Extra tömning av slamavskiljare och sluten tank 

sker genom särskild beställning. 

1.2 Avgiftsskyldighet 

Avgift ska betalas för den insamling, transport och behandling av avfall som utförs 

genom kommunens försorg och i enlighet med kommunens avfallsföreskrifter. 

Avfallsavgifter regleras i 27 kap. Miljöbalken (1998:808) §§4 – 6. 

Kommunfullmäktige beslutar om taxan. Fastighetsinnehavaren är betalningsansvarig. 
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Begreppsförklaringar 

Begrepp Förklaring 

Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne 

eller substans som ingår i en avfalls-

kategori och som innehavaren gör sig 

av med eller avser, eller är skyldig att 

göra sig av med. 

Fastighetsinnehavare Med fastighetsinnehavare avses den 

som är fastighetsägare eller den som, 

enligt 1 kap 5 § fastighetstaxerings-

lagen (SFS 1979:1 152), ska anses 

som fastighetsägare. 

Fett Fettavfall är fast avfall som samlas upp 

i fettavskiljare i restauranger, storkök 

och liknande. Fettavskiljare kan vara 

placerade både inomhus och 

utomhus. Fett ingår i definitionen för 

kommunalt avfall. 

Slam Med slam avses slam från slam-

avskiljare, slutna tankar, sopmajor och 

oavvattnat slam från kommunala 

reningsverk i förekommande fall. 

Insamling kan förekomma både vid 

bostäder och vid verksamheter. Slam 

ingår i definitionen för kommunalt 

avfall. 

Slamavskiljare Behållare där fasta partiklar och fett 

avskiljs från avloppsvattnet. 
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Sluten tank Tank som samlar upp klosettvatten. 

1.3 Avgifter 

Slam fastland 

Abonnemangstömning av slam från slamavskiljare/slutna tankar. 

I avgiften ingår framkörningsavgift och administrativt arbete samt slamsugningsavgift 

per angiven kubikmeter (m3). 

Tankvolym Avgift 

1 m3 768 

2 m3 1 051 

3 m3 1 333 

4 m3 1 614 

5 m3 1 895 

6 m3 2 175 

7 m3 3 114 

8 m3 3 327 

9 m3 3 542 

10 m3 3 754 

12 m3 4 180 
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Abonnemangstömning av slam från minireningsverk. 

I avgiften ingår framkörningsavgift och slamsugningsavgift samt behandlingsavgift 

per angiven m3. 

Hämtning inom 8 kalenderdagar, av slam från slamavskiljare/slutna 

tankar. 

I avgiften ingår framkörningsavgift och administrativt arbete samt 

slamsugningsavgift per angiven m3. Vid beställning innan kl. 16:00 måndag–

fredag räknas dagen som dag ett, annars är dag ett nästkommande arbetsdag. 

För större volym tillkommer per m3 232 

Avgiftskategorier Avgift 

Framkörningsavgift 1 156 

Slamsugningsavgift 2 941 

Behandlingsavgift per angiven m3 376 

Tankvolym Avgift 

1 m3 884 

2 m3 1 190 

3 m3 1 494 

4 m3 1 801 
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Hämtning inom 8 kalenderdagar, av slam från minireningsverk. 

I avgiften ingår framkörningsavgift och administrativt arbete samt slamsugningsavgift 

per angiven m3. Vid beställning innan kl. 16:00 måndag –fredag räknas dagen som 

dag ett, annars är dag ett nästkommande arbetsdag. 

 

 

 

5 m3 2 105 

6 m3 2 409 

7 m3 3 371 

8 m3 3 609 

9 m3 3 845 

10 m3 4 082 

12 m3   4 556 

För större volym tillkommer per m3 232 

Avgiftskategorier Avgift 

Framkörningsavgift 1 445 

Slamsugningsavgift 3 918 

Behandlingsavgift per angiven m3 376 
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Hämtning nästa arbetsdag, av slam från slamavskiljare/slutna tankar. 

I avgiften ingår framkörningsavgift och administrativt arbete samt slamsugningsavgift 

per angiven m3. Första dag räknas vid beställning hos servicecenter före kl. 12:00, 

annars är dag ett nästkommande arbetsdag. 

Tankvolym Avgift 

1 m3 1 422 

2 m3 1 728 

3 m3 2 032 

4 m3 2 339 

5 m3 2 642 

6 m3 2 947 

7 m3 3 909 

8 m3 4 147 

9 m3 4 383 

10 m3 4 620 

12 m3  5 093 

För större volym tillkommer per m3 232 
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Hämtning inom 12 timmar ( jourtömning), av slam från slamavskiljare / 

slutna tankar. 

I avgiften ingår framkörningsavgift och administrativt arbete samt slamsugnings-

avgift per angiven m3. Efter kontorstid görs beställning hos entreprenören. Om det 

krävs mer än 70 meter slang kan inte jourtömning beställas. 

Tankvolym Avgift 

1 m3 2 650 

2 m3 2 957 

3 m3 3 261 

4 m3 3 568 

5 m3 3 871 

6 m3 4 176 

7 m3 5 138 

8 m3 5 374 

9 m3 5 612 

10 m3 5 849 

12 m  6 323 

För större volym tillkommer per m3 232 
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Filtermaterial från fosforfällor, fastland. 

Hämtning av filtermaterial från fosforfällor. Inför tömning av fosforfällor ska 

fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom 

slamsugning eller med kranbil. Avstånd mellan fosforfälla och transportfordon 

får vara maximalt fem meter. Avgift per tömningstillfälle. 

Tömning av fett, fastland 

Tömning av fett från fettavskiljare ska ske minst en gång var tredje månad eller oftare 

vid behov, alternativt efter överenskommelse med den tillsynsansvariga nämnden. 

Abonnemangstömning av fett från fettavskiljare 

I avgiften ingår framkörningsavgift och administrativt arbete samt slamsugningsavgift 

per angiven m3. 

Rabatt vid tömning av slam. Kronor 

Tömning från flera slamavskiljare, slutna tankar eller minireningsverk som 

är belägna inom samma fastighet och där bilen inte behöver flyttas.  

Rabatten gäller inte vid jourtömning. Gäller från tank nummer två och per 

tank. Endast slamsugningsavgift per angiven m3 ingår.  

-580

Byte av filtermaterial inklusive behandlingsavgifter Avgift 

I avgiften ingår framkörningsavgift och transport av förbrukat material till 

behandlingsanläggning. Nytt filtermaterial ingår inte.  

2 604 

Tankvolym Avgift 

1 m3 2 078 
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Tömning av fett från fettavskiljare. 

I avgiften ingår framkörningsavgift och administrativt arbete samt slamsugningsavgift 

per angiven m3. 

Hämtning inom 12 timmar ( jourtömning), av fett från fettavskiljare. 

I avgiften ingår framkörningsavgift, och administrativt arbete samt 

slamsugningsavgift per angiven m3. Efter kontorstid görs beställning hos 

entreprenören. Om det krävs mer än 70 meter slang kan inte jourtömning beställas. 

2 m3 2 766 

3 m3 3 313 

4 m3 3 859 

Tankvolym Avgift 

1 m3 5 303 

2 m3 7 354 

3 m3 8 538 

4 m3 9 724 

Jourtömning Avgift 

Tömning 11 282 

Tillkommer per m3 347 
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Övrigt, fastland 

Tillägg Avgift 

Dragavstånd per påbörjad 10 meter över 10 meter 

Avståndet mäts som enkelt slangdragningsavstånd. I det fall 

tömningsfordonet kör in på fastigheten mäts slangdragnings-avståndet 

mellan fordonets angöringsplats och slamavskiljarens/ 

tankens placering. 

280 

Bomkörning  

På grund av hinder i framkomlighet, felaktig reklamation eller andra 

omständigheter som fastighetsinnehavaren råder över. 

525 

Avisering till fastighetsinnehavare inför tömning.  

Avisering sker dagen innan tömning via telefon eller SMS. 

14 

Tillkommande ersättning för mindre slamsugningsfordon inklusive förare 

Pris per timme. Minimum avgift är 2 timmar. 

146 

Rabatt på beställning via e-tjänst. 

Rabatt per beställningstillfälle. 

-58
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Slam, skärgård 

Abonnemangstömning av slam från slamavskiljare, slutna tankar och 

minireningsverk. 

I avgiften ingår framkörningsavgift och administrativt arbete samt slamsugningsavgift 

per angiven m3. 

Tankvolym Avgift 

1 m3 4 660 

2 m3 4 873 

3 m3 5 087 

4 m3 5 300 

5 m3 5 513 

6 m3 5 726 

7 m3 5 940 

8 m3 6 153 

9 m3 6 366 

10 m3 6 579 

12 m3  7 006 

För större volym tillkommer per m3 232 
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Hämtning inom åtta kalenderdagar, av slam från slamavskiljare, slutna 

tankar och minireningsverk. 

I avgiften ingår framkörningsavgift och administrativt arbete samt slamsugningsavgift 

per angiven m3. Vid beställning innan klockan 16:00 måndag–fredag räknas dagen 

som dag ett, annars är dag ett nästkommande arbetsdag. 

Tankvolym Avgift 

1 m3 9 167 

2 m3 9 404 

3 m3 9 640 

4 m3 9 878 

5 m3 10 114 

6 m3 10 352 

7 m3 10 588 

8 m3 10 826 

9 m3 11 062 

10 m3 11 300 

12 m3  11 773 

För större volym tillkommer per m3 232 
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Hämtning inom 24 timmar ( jourtömning) av slam från slamavskiljare, 

slutna tankar eller minireningsverk. 

I avgiften ingår framkörningsavgift och administrativt arbete samt slamsugningsavgift 

per angiven m3. Efter kontorstid görs beställning hos entreprenören. 

Tankvolym Avgift 

1 m3 15 090 

2 m3 15 327 

3 m3 15 564 

4 m3 15 801 

5 m3 16 038 

6 m3 16 274 

7 m3 16 512 

8 m3 16 748 

9 m3 16 986 

10 m3 17 222 

12 m3 17 696 

För större volym tillkommer per m3 232 
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Filtermaterial från fosforfällor, skärgård. 

Hämtning av filtermaterial från fosforfällor. Inför tömning av fosforfällor ska 

fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom 

slamsugning eller med kranbil. Avstånd mellan fosforfälla och transportfordon får 

vara max fem meter. Avgift per tömningstillfälle. 

Tömning av fett, skärgård. 

Tömning av fett från fettavskiljare ska ske minst en gång var tredje månad eller 

oftare vid behov, alternativt efter överenskommelse med den tillsynsansvariga 

nämnden. 

Abonnemangstömning av fett från fettavskiljare. 

I avgiften ingår framkörningsavgift och administrativt arbete samt 

slamsugningsavgift per angiven m3. 

Rabatt vid tömning av slam Kronor 

Gäller från flera slamavskiljare/slutna tankar/minireningsverk som är 

belägna inom samma fastighet och där bilen/båten inte behöver flyttas. 

Rabatten gäller inte vid jourtömning. Gäller från tank nr två och per tank. 

Endast slamsugningsavgift per angiven m3 ingår.  

-3 502

Tillägg Avgift 

Byte av filtermaterial inklusive behandlingsavgifter. 

I avgiften ingår framkörningsavgift, byte och borttransport av förbrukat 

material till behandlingsanläggning. Nytt filtermaterial ingår inte. 

24 000 
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Tömning av fett från fettavskiljare. 

I avgiften ingår framkörningsavgift och administrativt arbete samt slamsugnings-

avgift per angiven m3. 

Tankvolym Avgift 

1 m3 5 140 

2 m3 5 613 

3 m3 6 087 

4 m3 
6 561 

Tankvolym Avgift 

1 m3 10 498 

2 m3 10 972 

3 m3 11 445 

4 m3 11 919 
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Övrigt, skärgård 

För särskilda tjänster som inte ryms inom angiven taxa kan VA- och avfallsav-

delningen sätta en avgift utifrån kostnader. Särskilda tjänster kan till exempel 

tillämpas vid större evenemang.  

Övrigt Avgift 

Dragavstånd per påbörjad 10 meter över 10 meter. 

Avståndet mäts som enkelt slangdragningsavstånd. I det fall 

tömningsfordonet kör in på fastigheten mäts slangdragningsavståndet 

mellan fordonets angöringsplats och slamavskiljarens/tankens placering. 

280 

Återfyllnad av vatten, minireningsverk, per kubik 2 500 

Spolning och rengöring 35 000 

Bomkörning 

På grund av hinder i framkomlighet, felaktig reklamation eller andra 

omständigheter som fastighetsinnehavaren råder över. 

2 187 

Avisering till fastighetsinnehavare inför tömning. 

Avisering sker 7 dagar innan tömning via telefon eller SMS. 

14 

Tillkommande ersättning för mindre båt inklusive förare. 

Pris per timme. 

2 934 

Rabatt på beställning via e-tjänst. 

Rabatt per beställningstillfälle. 

-58
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Följande kostnadsposter ingår i avgiften: 

Övriga kostnader Avgift 

Administrativ merkostnad, per gång 401 

Transportkostnad: 

Beroende på avfallets karaktär och volym. 

Dock baserat på minst en m3. Hänsyn tas även till avstånd mellan 

kommungräns och behandlingsanläggning. 

Från 578 

Behandlingskostnad: 

Baserad på verklig behandlingskostnad. 

Från 173 
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