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§ 79 Dnr 2020-000284  

Taxa för slamtömning år 2021, Åmåls kommun 

Ärendebeskrivning 

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår reviderad taxa för slamtömning för 

Åmåls kommun från och med 2021-01-01 enligt bilaga 1. 

Taxan för slamtömning föreslås höjas med 5%. Tjänsteutbudet föreslås även 

utökas med en tjänst enligt bilaga 1.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-08-18 

Protokollsutdrag § 46 teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-09-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Karlsson (S): Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Bifalla föreslagen taxerevidering för slamtömning enligt bilaga 1. 

2. Bifalla förslaget till utökat tjänsteutbud enligt bilaga 1. 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 
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TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-08-18 
 

 

 

 
Dnr Tfnså 2020/284 
 

 

  
 

Taxa för slamtömning år 2021, Åmåls kommun 

Sammanfattning 

Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår reviderad taxa för slamtömning för 

Åmåls kommun från och med 2021-01-01 enligt bilaga 1. 
 

Taxan för slamtömning föreslås höjas med 5%. Tjänsteutbudet föreslås även 

att utökas med en tjänst enligt bilaga 1. 

Bakgrund 

Renhållningsverksamheten finansieras av taxor (avgifter), till skillnad från så 

kallad skattefinansierad verksamhet. Taxan för slamtömning beräknas enligt 

självkostnadsprincipen, dvs. för att täcka verksamhetens kostnader för 

administration, insamling och behandling av avfall.  

Taxan är i behov av en justering då kostnad för entreprenad (regleras årligen 

via index enligt avtal) och löner (administration) ökar.  
 

Tjänsteutbudet utökas med två tilläggstjänster, återfyllnad av vatten i 

minireningsverk samt tömning av fördelningsbrunn. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av förvaltningen. 

Förvaltningens ståndpunkt 

Förvaltningen bedömer att föreslagen taxa uppfyller självkostnadsprincipen 

och förmår täcka verksamhetens kostnader. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

En höjning med 5% av taxan för slamtömning gör att verksamheten anpassas 

till aktuellt kostnadsläge. För en kund som har en 3 kbm brunn som töms en 

gång per år ökar kostnaden med 66 kr/tömning alternativt 82 kr/tömning för 

en sluten tank med volym en 3 kbm som töms en gång per år. 

 

Förslag till beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Bifalla föreslagen taxerevidering för slamtömning enligt bilaga 1. 

2. Bifalla förslaget till utökat tjänsteutbud enligt bilaga 1. 
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Helen Halvardsson 

Förvaltningschef 

Veronica Carlsson Ulff 

Renhållningschef 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige Åmål  
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Bilaga 1 - förslag till taxa för slamtömning år 2021, Åmåls kommun 
 
 

Tömningstjänster 
 

Ordinarie tömning 

Den ordinarie tömningen är schemalagd och sker områdesvis i kommunen. 

Behöver brunnen/tanken tömmas fler gånger per år än vad som anges i 

Åmåls kommuns renhållningsföreskrift så kan ytterligare tömningar beställas 

till ordinarie taxa om beställningen görs senast två veckor innan önskad 

tömningsvecka. 
 

Ordinarie tömning  Taxa 2020 Taxa 2021 

Tömning av brunn 0-3 kbm 1 323 kr 1 389 kr 

Tömning av brunn 3,1-6 kbm 1 726 kr 1 812 kr 

Tömning av brunn 6,1-9 kbm 2 306 kr 2 421 kr 

Tömning av brunn 9,1-12 kbm 3 095 kr 3 250 kr 

Tömning av brunn 12,1-16 kbm 3 506 kr 3 681 kr 

Tömning av tank 0-3 kbm 1 634 kr 1 716 kr 

Tömning av tank 3,1-6 kbm 1 960 kr 2 058 kr 

Tömning av tank 6,1-9 kbm 2 087 kr 2 191 kr 

Tömning av tank 9,1-12 kbm 2 514 kr 2 640 kr 

Tömning av tank 12,1-16 kbm  3 200 kr 3 360 kr 

Tömning av brunn/tank över 16,1 kbm 2 230 kr/tim 2 342 kr/tim 

 

 

Extra tömning 

Extra tömning, så kallad budning, utföres inom 5 arbetsdagar från 

beställning. 
 

Extra tömning 
 

Taxa 2020 Taxa 2021 

Tömning av brunn 0-3 kbm 2 151 kr 2 259 kr 

Tömning av brunn 3,1-6 kbm 2 472 kr 2 596 kr 

Tömning av brunn 6,1-9 kbm 2 800 kr 2 940 kr 

Tömning av brunn 9,1-12 kbm 3 115 kr  3 271 kr 

Tömning av brunn 12,1-16 kbm 3 541 kr 3 718 kr 

Tömning av tank 0-3 kbm 2 151 kr 2 259 kr 

Tömning av tank 3,1-6 kbm 2 472 kr 2 596 kr 

Tömning av tank 6,1-9 kbm 2 800 kr 2 940 kr 

Tömning av tank 9,1-12 kbm 3 115 kr 3 271 kr 

 

Akuttömning 

Akuttömning utförs inom 24 timmar från beställning. 
 

Akuttömning Taxa 2020 Taxa 2021 

Tömning av brunn 0-16 kbm 3 929 kr 4 126 kr 

Tömning av tank 0-16 kbm 3 929 kr 4 126 kr 
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Tilläggstjänster 
 
Tidsbeställd tömning 

Tömning på bestämd dag och tid kan utföras mot extra avgift. Beställningen 

ska göras senast 2 dagar innan önskad tömningsdag. 
 

Tidsbeställd tömning Taxa 2020 Taxa 2021 

Avgift utöver ordinarie tömningstaxa för 
anläggningen 

900 kr 945 kr 

 
 
Återfyllnad av vatten i minireningsverk 

Minireningsverk kan, efter tömning, fyllas åter med vatten mot avgift. Det är 

fastighetsägarens/nyttjanderättshavarens ansvar att meddela vilken volym 

vatten som minireningsverket ska fyllas med. Återfyllnad sker med max 3 

kbm. 
 

Återfyllnad vatten, max 3 kbm Taxa 2020 Taxa 2021 

Avgift utöver ordinarie tömningstaxa för 
anläggningen 

- 1 000 kr 

 

 
Tömning av fördelningsbrunn 

Tömning av fördelningsbrunn utförs i samband med schemalagde ordinarie 

tömning av avloppsbrunn. 
 

Tömning fördelningsbrunn Taxa 2020 Taxa 2021 

Avgift för tömning av fördelningsbrunn - 150 kr 

 


