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Revidering av avgifter i slamtaxa för Österåker 

 
 
 
 
 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
att  Österåkersvatten föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa 

förslaget till nya avgifter för slamtömning med tillämpning från  
1 januari 2018.  

 
att Österåkersvatten föreslår till kommunfullmäktige att delegera 

redaktionella ändringar till Österåkersvatten. 

 
SAMMANFATTNING 
 
En ny slamtaxa infördes att gälla from 2015-01-01 för Österåkers kommun. Taxan 
innebär att prissättningen sker utifrån intervall på anläggningens storlek, 0-3 m3 samt  
3,1-6 m3.  
 
En generell taxeöversyn har genomförts under 2016.  En granskning har gjorts av 
samtliga avgifters storlek jämfört med motsvarande kostnad för respektive tjänst. 
Tömningstjänsternas kostnader består av en tömningskostnad samt behandlingskostnad. 
Utöver ersättning till entreprenörer tillkommer personalkostnader, kostnad för 
information och kundservice samt övriga administrativa kostnader. Granskningen har 
också inneburit en översyn av utbudet av tjänster kopplat till abonnenternas behov av 
tjänster, tjänsternas miljöpåverkan samt infrastruktur och hjälpmedel vid tömning och 
avlämning. Taxan har därefter analyserats och konstruerats efter självkostnadsprincipen 
samt likställighetsprincipen i så stor utsträckning som möjligt.  
 
Resultatet av översynen och en samlad bedömning innebär en omfördelning av avgifter 
mellan fastland och skärgård så att skärgården i större utsträckning bär sina kostnader. 
På motsvarande sätt justeras samtliga avgifter i taxan utifrån självkostnadsprincipen. I 
skärgården slås kategorierna permanentboende samt verksamheter samman. 
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Fritidsboende är fortsatt en egen kategori för ekonomitömning i skärgården. En avgift för 
samtidig tömning1, idag 0 kr, tas ut. Vissa avgifter föreslås vara oförändrade i jämförelse 
med 2016 års taxa. 

 

ÄRENDET 
Kommunfullmäktige fastställde den 15 12 2014, § 69, nu gällande taxa för slamtjänster.  
 
Slamtaxans avgifter ska vara rättvist fördelade efter den nytta som en fastighet anses ha 
av tjänsten. Dessutom gäller självkostnadsprincipen vilken innebär att avgiften inte får 
vara större än vad som behövs för att täcka de nödvändiga kostnader som krävs för att 
tömma det enskilda avloppet.  
 
Taxan ska också konstrueras efter likställighetsprincipen dvs lika avgift ska tas ut för lika 
prestation (tjänst). Om prestationerna är av olika omfattning skall också avgifterna som 
utgångspunkt vara olika – differentiering. Avgifterna skall differentieras med hänsyn till 
antalet hämtningstillfällen och kommunens kostnader för prestationen. Kostnaderna för 
hämtningen kan påverkas av fastigheternas belägenhet, transportavstånd och 
hämtningssätt. Undantag får göras från likställighetsprincipen där avgift får tas ut på ett 
sätt som gagnar återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering. 
 
Slamtaxan är uppdelad i de två huvudkategorierna tömning från land och tömning från 
sjön. Avgörande för vilken kategori abonnenten tillhör beror på vilket sätt tömning sker. 
Tömning från sjön sker i huvudsak på öar utan fast bro- eller färjeförbindelse till 
fastlandet. Om tömning på fastlandet inte kan ske genom det fasta vägnätet utan 
tömning sker från sjön är taxa under kategori tömning från sjön tillämplig. 
Kommunen/bolaget har rätt att ta betalt för den merkostnad som båthämtningen 
medför. 
 
Slam från slamavskiljare med avlopp från enbart bad, disk och tvätt (bdt) ska hämtas 
minst en gång vart annat år medan slam från slamavskiljare med vattentoalettlösning 
(wc) eller med wc och bdt ska hämtas minst en gång per år. Slam från sluten tank eller 
från minireningsverk ska hämtas minst två gånger per år. Andra hämtintervall kan 
framgå av beslut från Miljö- och Hälsoskyddsenheten, vilka då gäller i de specifika fallen. 
 
  

                                                           
1 Samtidig tömning: tömning av bdt-avlopp i samband med tömning av slam från slamavskiljare med 
vattentoalettlösning (wc), sluten tank eller från minireningsverk. 
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Den nuvarande taxan föreslås justeras med anledning av följande utgångspunkter: 

 En omfördelning av avgifterna för fastland samt skärgårdsabonnenter baserad i 
större utsträckning på självkostnads- samt likställighetsprincipen jämfört med 
dagens taxa. 

 Indexuppräkningar enligt gällande entreprenadavtal regleras. 

 Anpassning till aktuella behandlingskostnader för slam från enskilda avlopp. 

 Anpassning till aktuella behandlingskostnader för fett från fettavskiljare.  
 
I förslaget till reviderad taxa har hänsyn tagits till att entreprenadkostnaderna och dess 
tillämpliga index bedöms komma att öka med cirka 2 procent förutsatt att rådande 
inflationsutveckling blir bestående för 2018-2019. Behandlingskostnader bedöms öka 
med cirka 1 %. 
 
Resultatet av översynen och en samlad bedömning innebär att:  

1) En avgift för samtidig tömning1, idag 0 kr tas ut. 

2) Slamtömning på sjön: för ekonomitömning slås kategorierna permanentboende 
och verksamheter samman. Fritidsboende är fortsatt en egen kategori. 

3) En omfördelning av avgifter mellan fastland och skärgård om ca 200 000 kr görs 
så att skärgården i större utsträckning har självkostnadstäckning.  

4) En justering av avgifterna med avseende på anläggningarnas storlek görs utifrån 
självkostnadsprincipen.  

5) Övriga tömningstjänster såsom budad och akuttömningar samt tilläggstjänster 
inklusive bomkörning justeras så att de i större utsträckning täcker sina egna 
kostnader.  

6) Vissa avgifter föreslås vara oförändrade i jämförelse med 2016 års taxa såsom 
avgift för slangdragning, hjälparbete samt vissa timersättningsavgifter. 

7) Tjänsten rådgivning/inventering kan beställas kostnadsfritt för rådgivning vid 
anläggande av nytt avlopp eller vid förändrat hämtförfarande. Syftet är att hitta 
lösningar som motverkar slangdragning för att minska arbetsbelastningen samt 
minska slangdragningskostnad för kund. Kostnaden finansieras av intäkten från 
slangdragning. 
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TAXANS UTFALL 
 
Nedan redovisas hur avgifterna förändras för några av de vanligast förekommande 
slamtjänsterna. 
 
Ekonomitömning (max 2 st/år, utförs inom en aviserad 2-veckorsperiod) 
För ett hushåll med enskilt avlopp med hämtning från land, kostar en ekonomitömning 
av en 0-3 m3 stor wc-tank 1470 kr år 2016. From 1/1 2018 föreslås samma tjänst att 
kosta 1 350 kr, vilket innebär en avgiftssänkning med 8 procent. 
 
För ett hushåll med enskilt avlopp med hämtning från land, kostar en ekonomitömning 
av en 3,1-6 m3stor wc-tank 2 000 kr år 2016. From 1/1 2018 föreslås samma tjänst att 
kosta 1 750 kr, vilket innebär en avgiftssänkning med 13 procent. 
 
För ett hushåll med enskilt avlopp med sjöhämtning, kostar en ekonomitömning av en  
0-3 m3stor wc-tank för permanentboende 1 470 kr år 2016 dvs motsvarande som för 
fastlandet 2016. From 1/1 2018 föreslås samma tjänst att kosta  
1 350 kr för permanentboende/verksamheter, vilket innebär en avgiftssänkning med  
8 procent. För fritidsboende kostar motsvarande tömning 2 625 kr år 2016. Föreslagen 
taxa är 3 200 kr vilket motsvarar en avgiftshöjning med 22 procent. 
 
För ett hushåll med enskilt avlopp med sjöhämtning, kostar en ekonomitömning av en  
3,1-6 m3stor wc-tank 2000 kr (permanentboende/verksamheter) respektive 3 675 kr 
(fritidsboende) år 2016. From 1/1 2018 föreslås samma tjänst att kosta  
1 750 kr (permanentboende/verksamheter) respektive 3 600 kr (fritidsboende), vilket 
innebär en avgiftssänkning med 13 respektive med 2 procent. 
 
Samtidig tömning 
Kunder som har fler än en slamanläggning på sin fastighet betalar idag 0 kr för en 
samtidig tömning av sitt BDT-avlopp. Detta innebär en förlust av intäkt eftersom 
entreprenören erhåller ersättning motsvarande samma tömningstjänst på fastlandet 
respektive i skärgården.  
 
Tjänsten föreslås kosta 200 kr för hushåll på fastlandet vid ekonomitömning, 300 kr vid 
avtalad tömning, 1 100 kr vid budad tömning samt 2 800 kr respektive 4 300 kr vid 
akuttömning 24 respektive 6 timmar. 
Motsvarande avgift för skärgården föreslås bli 200 kr för ekonomitömning, 700 kr för 
avtalad tömning, 1 100 kr vid budad tömning respektive 3 000 kr för akuttömning i 
skärgården. 
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Budad tömning (utförs efter beställning inom 7 arbetsdagar vid fastlandstömning samt 
inom 14 dagar vid sjötömning) 
För ett hushåll med enskilt avlopp med hämtning från land, kostar en budad tömning av 
en 0-3 m3 wc-tank 1 785 kr år 2016. From 1/1 2018 föreslås samma tjänst kosta 1 800 kr, 
vilket innebär en avgiftshöjning med 1 procent. 
 
För ett hushåll med enskilt avlopp med hämtning från land, kostar en budad tömning av 
en 3,1-6 m3 wc-tank 2 300 kr år 2016. From 1/1 2018 föreslås samma tjänst kosta  
2 200 kr, vilket innebär en avgiftssänkning med 4 procent. 
 
För ett hushåll med enskilt avlopp med sjöhämtning, kostar en budad tömning av en 
0-3 m3 wc-tank 4 700 kr år 2016. From 1/1 2018 föreslås samma tjänst kosta  
6 000 kr, vilket innebär en avgiftshöjning med 28 procent. 
 
För ett hushåll med enskilt avlopp med sjöhämtning, kostar en budad tömning av en  
3,1-6 m3 wc-tank 5 800 kr år 2016. From 1/1 2018 föreslås samma tjänst kosta  
6 400 kr, vilket innebär en avgiftshöjning med 10 procent. 
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Exempel på vanligt förekommande tömningar 
Nedanstående kombinationer visar den årliga avgiften för tre olika typexempel på vanligt 
förekommande förutsättningar för tömning av enskilt avlopp med wc anslutet och ett 
separat enskilt avlopp för BDT (bad, dusch och tvätt): 
 

Tjänst Land Sjö 

Anläggningens 
storlek samt tjänst 

2016 2018 Förändring 
(%) 

2016 2018 
 

Förändring 
(%) 

WC 0-3 m3:  
1 ekonomi-
tömning per år  
BDT: 1 samtidig 
tömning 
vartannat år 

1 470 kr 1 550 kr  +5 % 1 470 kr 
Permanentboende/ 

verksamheter 

1 550 kr +5 % 

2 625 kr 
Fritidsboende 

3 400 kr + 30 % 

WC 0-3 m3:  
2 ekonomi-
tömningar per år 
BDT: 1 samtidig 
tömning per år 

2 940 kr 2 900 kr -1 % 2 940 kr 
Permanentboende/ 

verksamheter 

2 900 kr -1 % 

5 250 kr 
Fritidsboende 

 

6 600 kr + 26 % 

WC 3,1-6 m3:  
2 ekonomi-
tömningar per år 
BDT: 1 samtidig 
tömning per år 

4 000 kr 3 700 kr -8 % 4 000 kr 
Permanentboende/ 

verksamheter 

3 700 kr -8 % 

7 350 kr 
Fritidsboende 

 

7 400 kr + 1% 

 
Slangdragning 
Avgiften för slangdragning föreslås att hållas oförändrad dvs 100 kr per fem meter 
utöver 10 meter. 
 
Tilläggstjänster 
Idag finns möjlighet att beställa tilläggstjänster, utöver tömningsavgift. Dessa tas ut i 
följande fall:  

 då entreprenören måste dra mer än 10 meter slang  

 då extra arbete krävs av entreprenören för att möjliggöra tömning tex spolning 
eller tömning av mulltoalett 

 då hämtförfarandet är på sådant sätt att extra personal utöver chaufför krävs för 
att möjliggöra tömning tex vid extra lång slangdragning 

 
Taxan föreslås utökas med tjänsten Rådgivning/inventering, vilken kan beställas för 
rådgivning vid anläggande av nytt avlopp eller vid förändrat hämtförfarande. Denna 
tjänst föreslås vara avgiftsfri och gäller ett platsbesök per anläggning och år. Syftet är att 
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hitta lösningar som motverkar slangdragning såsom anläggande av fast eller mobil 
sugledning för att minska arbetsbelastningen vid slamtömningen. Kostnaden finansieras 
av intäkten från slangdragning.  
 
Ny föreslagen avgift 
Förslag till nytt taxedokument inklusive prislista presenteras i Bilaga 1. 
 
 
 
Kerstin Wärn 
Chef Avfallsavdelningen 
Roslagsvatten AB 
 
 

BILAGOR 
Bilaga 1: Förslag till nytt taxedokument inklusive prislista 


