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Revidering av taxa för slamtömning i Säffle kommun 

Sammanfattning 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår reviderad taxa med 7% för 
slamtömning i Säffle kommun att gälla från och med 2022-05-01 enligt 
bilaga 1. 
 
Taxan för slamtömning föreslås höjas med 7%.  
 

Bakgrund 
Renhållningsverksamheten finansieras av taxor (avgifter), till skillnad från så 
kallad skattefinansierad verksamhet. Taxan för slamtömning beräknas enligt 
självkostnadsprincipen, dvs. intäkten ska täcka verksamhetens kostnader för 
administration, insamling och behandling av avfall.  
Taxan är i behov av en justering då kostnaden för slamentreprenad, som 
regleras årligen enligt avtal med ett index, har ökat med 8,6% för år 2022. 
Den årliga indexuppräkningen av entreprenaden för slamtömning har de 
senaste fyra åren i snitt legat på +3% per år. Den främsta anledningen till att 
indexuppräkningen för år 2022 är högre (+8,6%) beror på ökade kostnader för 
bränsle. 
Taxan ska även täcka kommunens kostnader för behandling av avfallet (slam) 
samt kostnader för administration. Nivån för dessa kostnader är oförändrade 
för år 2022. 
Taxerevideringen får full effekt först då den debiterats över ett helår. 
Taxan för extra tömning av tank 12,1-16 kbm har sänkts till samma nivå som 
för extra tömning av brunn 12,1-16 kbm. 
 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av förvaltningen. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen bedömer att föreslagen taxa uppfyller självkostnadsprincipen 
och förmår täcka verksamhetens kostnader för år 2022. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 
En höjning med 7% 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 slamtömningskostnaden med 97 kr/tömning och år respektive 
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120 kr/tömning och år för en kund med sluten tank om 3 kbm som töms en 
gång per år. 

Förslag till beslut 
Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 
 
Säffle kommunfullmäktige bifaller föreslagen taxerevidering för 
slamtömning, enligt bilaga 1, att gälla från och med 2022-05-01. 

 
 

Helen Halvardsson 
Förvaltningschef 

Veronica Carlsson Ulff 
Handläggare Avfall och renhållning 

 
 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige i Säffle kommun 
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Bilaga 1  
 
Förslag till revidering av slamtömningstaxa för Säffle kommun 
 

Ordinarie tömning (schemalagd) Taxa 2021 Taxa 2022 
Tömning av brunn 0-3 kbm 1 389 kr 1 486 kr 

Tömning av brunn 3,1-6 kbm 1 812 kr 1 939 kr 

Tömning av brunn 6,1-9 kbm 2 421 kr 2 590 kr 

Tömning av brunn 9,1-12 kbm 3 250 kr 3 478 kr 

Tömning av brunn 12,1-16 kbm 3 681 kr 3 939 kr 

Tömning av tank 0-3 kbm 1 716 kr 1 836 kr 

Tömning av tank 3,1-6 kbm 2 058 kr 2 202 kr 

Tömning av tank 6,1-9 kbm 2 191 kr 2 344 kr 

Tömning av tank 9,1-12 kbm 2 640 kr 2 825 kr 

Tömning av tank 12,1-16 kbm  3 362 kr 3 597 kr 

Tömning av brunn/tank över 16,1 kbm 2 342 kr/tim 2 483 kr/tim 

Extra tömning (utförs inom 5 dagar från beställning) 
Extratömning av brunn 0-3 kbm 2 259 kr 2 417 kr 

Extratömning av brunn 3,1-6 kbm 2 596 kr 2 778 kr 

Extratömning av brunn 6,1-9 kbm 2 940 kr 3 146 kr 

Extratömning av brunn 9,1-12 kbm 3 271 kr  3 500 kr 

Extratömning av brunn 12,1-16 kbm 3 718 kr 3 978 kr 

Extratömning av tank 0-3 kbm 2 259 kr 2 417 kr 

Extratömning av tank 3,1-6 kbm 2 596 kr 2 778 kr 

Extratömning av tank 6,1-9 kbm 2 940 kr 3 146 kr 

Extratömning av tank 9,1-12 kbm 3 271 kr 3 500 kr 

Extratömning av tank 12,1-16 kbm 5 595 kr 3 978 kr 

Akuttömning (utförs inom 24 timmar från beställning) 
Akuttömning av brunn 0-16 kbm 4 126 kr 4 415 kr 

Akuttömning av tank 0-16 kbm 4 126 kr 4 415 kr 

Tillägg för tidsbeställd tömning utförs på bestämd dag och tid  
beställning senast 2 dagar innan önskad dag 
Tillägg utöver ordinarie tömningstaxa 945 kr 1 011 kr 

Övriga tjänster   
Tömning fosforfälla 2 815 kr 3 012 kr 

Tömning fördelningsbrunn 150 kr 161 kr 

Påfyllnad av vatten i minireningsverk 1000 kr 1 070 kr 
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Kommunfullmäktige 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 37 Dnr KS/2022:42 

Revidering av slamtömningstaxan 
Ärendebeskrivning 
Taxan är i behov av en justering då kostnaden för slamentreprenad, som regleras 
årligen enligt avtal med ett index, har ökat med 8,6% för år 2022. 
Den årliga indexuppräkningen av entreprenaden för slamtömning har de senaste 
fyra åren i snitt legat på +3% per år. Den främsta anledningen till att 
indexuppräkningen för år 2022 är högre (+8,6%) beror på ökade kostnader för 
bränsle. 
Teknik- och fritidsförvaltningen föreslår reviderad taxa med 7% för slamtömning i 
Säffle kommun att gälla från och med 2022-05-01 enligt bilaga 1. 
Taxan för slamtömning föreslås höjas med 7%. 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll § 44, 2022-03-21. 
Teknik- och fritidsnämndens protokoll § 18. 2022-02-15. 
Teknik- och fritidsnämndens tjänsteyttrande, 2022-01-24. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbet Westerberg (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag.      
Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller revideringen av taxan för slamtömning med en ökning 
på 7% att gälla från och med 2022-05-01.Beräkningar av taxarevideringen framgår 
av Teknik- och fritidsnämndens tjänsteyttrande 2022-01-24. 
 
 
_________________ 
2022-05-03 Utdrag till 
Teknik- och fritidsnämnden 
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