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Taxa för slamtömning                                                 
Denna taxa för tömning av slam och fosforfällor i Svedala kommun har beslutats med stöd av  
27 kap. 4 § Miljöbalken. Taxan är antagen av kommunfullmäktige 2022-12-07, § 104. Taxan 
gäller från 2023-01-01. 
 
1 § Kommunens skyldigheter 
Kommunen ansvarar för avfall enligt 15 kap. 20 § miljöbalken och som i denna taxa benämns 
kommunalt avfall. För hanteringen gäller Föreskrifter för avfallshantering Svedala kommun i 
kommunens Renhållningsordning. Kommunens renhållningsansvar åvilar tekniska nämnden 
och verkställs av Sysav.  
 
2 § Fastighetsinnehavarens avgiftsskyldighet  
Avgifter för tömning, insamling, transport och behandling av avfall som utförs genom 
kommunens försorg ska erläggas till Sysav. Avgiftsskyldig är fastighetsinnehavare. Med 
fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 
fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Ändring av ägandeförhållandena eller 
annan ändring som berör avfallshanteringen ska snarast anmälas till Sysav. Avgiftsskyldighet 
gäller även vid de tillfällen då anläggningen inte varit tillgänglig vid tömningstillfället eller 
inte använts.  
 
Enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lättillgängliga för tömning. 
Anslutning för slang ska vara av typ som godkänts av renhållaren. Lock, manlucka eller 
annan tömningsanordning ska, om inte särskilda skäl föreligger, vara utformad för hantering 
av en person och får inte vara övertäckt vid tömning. Till slamavskiljare räknas 
trekammarbrunn, tvåkammarbrunn, septiktank, minireningsverk eller dylikt. Med köksbrunn 
avses bottenförsedd slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten. Infiltrationsbrunnar ingår 
ej. 
 
3 § Indexreglering  
Till grund för regleringen av index ligger renhållningsindex A12:3MD, Slamtömning, inkl 
diesel. Regleringen träder i kraft den 1 januari året efter avstämningsperioden och är sedan 
fast hela året ut. Indexregleringen kan ske första gången 2024-01-01 och omfattar index för 
avstämningsperioden augusti 2022 (basmånad) till augusti 2023. Tekniska nämnden fastställer 
årligen taxeförändring föranledd av indexförändring.   
 
4 § Taxans olika delar 
Avfallstaxan är uppbyggd av två delar som tillsammans utgör avgiften i taxan, tömningspris 
och behandlingsavgift. Behandlingsavgift för fettavskiljarslam ingår enligt Sysavs gällande 
taxa och behandlingsavgift för övrigt slam enligt tippningsavgift på reningsverket i Svedala.  
Provtagningsavgift och behandlingsavgift för filtermaterial i fosforfällor tillkommer. 
I de fall tillämplig bestämmelse om avgift saknas skall tekniska nämnden bestämma avgiften 
utifrån grunderna i 27 kap 6 § miljöbalken och med ledning av i taxan fastställda avgifter. 
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Avgifter i taxan är angivna inklusive moms  
 
5 § Avgifter  

 

1. Tömning av avloppsslam 
Om abonnenten tömmer flera anläggningar för trekammarbrunnar eller slutna tankar inom 
samma fastighet minskas tömningspriset med 75% för anläggningar utöver en. 
 
1.1 TVÅ-, TREKAMMARBRUNN, MINIRENINGSVERK OCH SLUTNA TANKAR 
Två-, trekammarbrunnar, minireningsverk och slutna tankar töms en gång per år efter 
fastställt schema. För avskiljare som har behov av fler schemalagda tömningar utgår samma 
tömningspris. 

Storlek, m3 Antal tömningar per år Summa kr/tömning 
0-3 1 1 406 
3-6 1 1 485 
6-9 1 1 641 

 
1.2 SLAMAVSKILJARE FÖR BDT-VATTEN (KÖKSBRUNN) 
Tömning i samband med tömning av annan anläggning 

 
 
 
 

 
Tömning utan samband med tömning av annan anläggning 

  

Storlek, m3  Summa kr/tömning  
0-3  548 
3-6  704 

Storlek, m3  Summa kr/tömning  
0-3  813 
3-6  1 125 
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2. Tömning av fettavskiljare 
Fettavskiljare töms fyra gånger per år efter fastställt schema. Avisering sker innan tömning. 
För avskiljare som har behov av fler schemalagda tömningar utgår samma tömningspris. 
 
Kvalitetssäkrat slam  
För att få lämna fettavskiljarslam på Sysav till nedanstående priser ska detta vara 
kvalitetssäkrat.  
 
2.1 TÖMNING AV FETTAVSKILJARE 
Behandlingsavgift för kvalitetssäkrat fettavskiljarslam är inkluderat i taxan. 

Storlek, m3 Antal tömningar per år Kostnad per tömning  
0-3 4 1 172 
3-6 4 1 328 
6-9 4 1 797 

 

3. Övriga extra tjänster 
 
3.1 TILLFÄLLIGA TOALETTVAGNAR 
Toalettvagnar för disk- och avloppsvatten 

Storlek, m3 
 

Kostnad per tömning 
0-3  1 563 
3-6  2 031 

 
3.2 TILLÄGG FÖR STÖRRE VOLYMER 
Vid hämtning av slam från slamavskiljare, köksbrunn, fettavskiljare och sluten tank 
överstigande angiven volym tillkommer avgift per extra kubikmeter. 

Tillägg    Avgift kr/ m3 
Gäller samtliga 

storlekar och avskiljare 
  156 

 
3.3 SLANGLÄNGDER 
När hämtning ska ske med slamsugningsfordon ska avstånd mellan platsen där 
hämtningsfordonet stannar och anslutningspunkten för tömning vara mindre än 10 meter om 
det inte finns särskilda skäl för undantag. Maximal dragväg för slang är 40m. 
Tillägg för slanglängder utöver 25m.  

    Avgift kr  
Pris per påbörjad 10-

tal meter 
 25 
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3.4 BUDADE TÖMNINGAR 
Ej schemalagda tömningar debiteras enligt nedanstående taxa. Avgiften är utöver ordinarie 
tömningskostnad. 

 Dag och tid kr/gång 
Normal budning Inom 5 arbetsdagar 1 406 

Akut budning  
Jour budning (4 timmar) 

Inom 1 arbetsdag 
Vard 06.00-20.00 

2 500 
2 500 

 Vard 20.00-06.00 3 281 
 Lö/sö/helg 4 844 

 
3.5 BOMKÖRNING 
Avgift för framkörning till avloppsanläggning som inte är åtkomlig trots aviserad tömning. 
Avgift anges per försök till tömning.   

Avgift kr 
Avgift per försök 

 
548 

 
3.6  TÖMNING AV FOSFORFÄLLA  
Filtermaterial i säck hämtas av kranbil. Filtermaterial i lösvikt ska gå att sugas upp av 
slamsugningsfordon. Fastighetsägaren ansvarar för att nytt filtermaterial påfylles innan 
anläggning tas i bruk. Hämtas inom två dagar efter beställning. I avgiften ingår 
tömningskostnad. Provtagningskostnad och behandlingskostnad tillkommer. 

Kassett- eller säckstorlek 
 

Avgift 
kr/hämtning 
eller tömning  

Säck 
 

3 200 
Lösvikt volym 

 
3 200 

 
3.7 TIMPRIS FÖR EXTRABEMANNING 
Tömning av brunnar som kräver dubbelbemanning (exempelvis vid tungt brunnslock). 
Avgiften är utöver ordinarie tömningskostnad.  

Tid Pris per timme  
Vardagar 07.00-19.00  1 641 

Vardagar 19.00-07.00  2 110 
Lö/Sö/Helgdag  2 500 

 
3.8 PÅFYLLNING AV FOSFORFÄLLA  
Påfyllning av filtermaterial i säck i samband med hämtningen kan utföras av Sysavs 
entreprenör med kranbil. Fastighetsägaren ansvarar för beställning och inköp av säck som ska 
placeras inom 5 meter från brunnen. Inkoppling av säck ingår inte. Fosforfällor med löst 
filtermaterial kan inte påfyllas av Sysavs entreprenör.   

Pris per timme  
Påfyllning av filtermaterial, säck 

 
3 119 
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