
                                                                      
 
 
 

 

 
 

 
RENHÅLLNINGSTAXA FÖR LESSEBO KOMMUN 2022 
 
Ersätter tidigare beslutade avgifter from 2022-05-01 
 
Lagstadgad mervärdesskatt om 25 % ingår. Om momssatsen ändras justeras 
avgiften i motsvarande grad. 

 
5. SLAMAVSKILJARE 

 
För årlig obligatorisk körtursplanerad tömning av slamavskiljare utgår en avgift per 
brunn enligt följande: 
 
Volym upp till 3 m3   1 100 kr  
Volym 3-4 m3  1 840 kr   
Volym 4-6 m3  2 270 kr 
Volym upp till 12 m3  3 420 kr 
 
Att tömningen är körtursplanerad innebär att SSAM planerar vilken månad den 
obligatoriska tömningen sker. Avgifterna ovan avser även när kunden har behov av 
ytterligare körtursplanerade tömningar (gäller upp till maximalt 12 st per år). Kunden 
ska förboka vilken/vilka månader som ytterligare tömning löpande ska utföras.  
 
För bottentömning av slamavskiljare utgår en avgift motsvarande budad tömning.  
 
För tömning av BDT-brunn i samband med ordinarie tömning av slamavskiljare utgår 
en avgift om 400 kr/styck. Vid tömning av enbart BDT-brunn uttages avgift 
motsvarande budning. 
 
För tömning av minireningsverk utgår avgift om 400 kr om tömningen sker i samband 
med ordinarie tömning av slambrunn på fastigheten. Vid tömning av enbart 
minireningsverk uttages avgift motsvarande obligatorisk tömning om tömning sker i 
samband med ordinarie körtursplanerad tömning. Om tömning inte sker i samband 
med ordinarie körtursplanerad tömning utgår avgift för budning enligt denna taxa. 
 
För tömning som måste ske med mindre fordon tillkommer tillägg om 800 kr per 
tömning. 
 
Vid budningstömning av slamavskiljare debiteras beroende på brunnens volym, avgift 
per brunn enligt följande: 
 
Volym upp till 3 m3  2 170 kr 
Volym 3-4 m3  2 730 kr 
Volym 4-6 m3  3 160 kr 
Volym upp till 12 m3  4 300 kr 
 
Avgiften för budad tömning av slambrunn/tät tank avser tömning som utförs inom 5 
arbetsdagar efter beställning. För budningstömning som utförs inom 3 arbetsdagar 



                                                                      
 
 
 

 

 
 

tillkommer tillägg om 300kr per tömning. För budningstömning samma arbetsdag 
tillkommer tillägg om 1350 kr per tömning. Tömning samma arbetsdag beställes 
innan kl 12.00 hämtningsdagen. För tidsbokad budningstömning utgår tillägg om 600 
kr per tömning. Tidsbestämd tömning bokas 3 arbetsdagar före utförandet. 
Jourtömning utförs alla dagar inom 6 timmar från beställning mot ett tillägg på 2000kr 
per tillfälle. 
 
Extra avgift per tömningstillfälle uttages för erforderlig slanglängd över 30 m enligt 
följande:  
Över 30 m slang   100 kr 
Över 40 m slang  200 kr  
 
Om slambrunn vid hämtningstillfället är tom eller ej åtkomlig utgår avgift om 575 kr 
per brunn 
 
För hämtning med slamsugningsfordon där volym och/eller tidsåtgång ej kan anses 
rymmas inom ovanstående fasta taxor, samt vid evenemang och liknande utgår 
timpris 1000 kr per timme med tillägg om 230 kr/m3 per tömd volym. 
 
Fosforfiltermaterial 
För tömning av filtermaterial från fosforfällor utgår avgift per tillfälle enligt följande: 
 
Hämtning och behandling av filtermassa max 500 kg  1650 kr 
Hämtning och behandling av filtermassa över 500 kg  2350 kr 
 
Avgiften avser tömning som utförs inom 5 arbetsdagar efter beställning. 
 
Tömning av fettavskiljare 
 
Vid tömning av fettavskiljare debiteras beroende på tankens volym, avgift per 
avskiljare enligt följande: 
 
Volym upp till 1 m3  1540 kr 
Volym upp till 2 m3  2240 kr 
Volym upp till 3 m3  2940 kr 
Volym upp till 4 m3  3640 kr 
 
Avgifterna ovan avser tömning som förbokats för samkörd tömning en gång per 
månad, där kunden förbokat vilken/vilka månader tömning skall utföras. För 
budningstömning utöver förbokad tömning utgår tillägg om 800 kr. För 
budningstömning samma arbetsdag tillkommer tillägg om 1200 kr per tömning. 
Hämtning beställes innan kl 12.00 hämtningsdagen. 
 
För tömning av fettavskiljare större än 4 m3 utgår timpris enligt av Södra Smålands 
avfall och miljö AB fastställd prislista med tillägg om 875 kr/ton tömd volym. 
 
 


