
Slamtömning 

Inledande bestämmelser 
  
Tillämpliga föreskrifter 
1 § För kommunens avfallshantering gäller 

• miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927), 
• föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken och andra författningar 

 
Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om avfallshantering 
  
Fastighetsinnehavares och nyttjanderättsinnehavares ansvar för betalning och information 
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom 
kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4 § 
miljöbalken. 
  
Avgiftsskyldighet åligger fastighetsinnehavaren eller den som vid debiteringstillfället är skattskyldig för 
fastigheten. Avgiften kan inte överföras på nyttjanderättshavaren. Fastighetsinnehavaren är skyldig att meddela 

ägarbyte till kommunen senast vid tillträdesdag. 
  
Renhållningstaxa fastställs i särskild ordning av kommunfullmäktige. 
  
7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i behövlig omfattning informera den eller dem som bor i eller är 
verksamma i fastigheten om gällande regler för avfallshantering. 
  
15 § Slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska 
kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt när tömning ska ske. Om renhållaren gör bedömningen 
att locket inte kan öppnas av en person är det fastighetsinnehavarens ansvar att tillse att locket kan öppnas. 
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. Avstånd mellan uppställningsplats för 
slambil och slambrunn får inte överstiga 20 m. såvida inte särskilda skäl föreligger. 
  
När slamavskiljare eller tank ligger utanför den egna tomten eller när det av andra orsaker är oklart till vilken 
fastighet anläggningen hör ska tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt som anger 
fastighetsinnehavarens namn och fastighetens beteckning. 
  

Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren. 
  
Hämtnings- och transportvägar 
17 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till behållarens hämtnings- och tömningsplats hålls i 
farbart skick året runt. 
  
Transportvägen, ska röjas från nedhängande grenar, snö och hållas halkfri. Enskild väg som utnyttjas vid 
hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon. Erforderlig 
vändmöjlighet ska finnas. Om renhållaren bedömer att den enskilda vägen inte är rätt dimensionerad eller är 
farbar kan hämtning utebli. 
  
Hämtningsområde och hämtningsintervall 
18 § Kommunen är indelad i hämtningsområden. Samtliga bostadsfastigheter och verksamheter med avfall 
jämförligt med hushållsavfall omfattas av kommunens avfallshämtning. 
  
19 § Tömning av slam sker minst en gång per år vid permanenthus och vartannat år vid fritidshus, enligt 
schemalagd turlista. Ytterligare tömning sker efter beställning. 
  
Tömning av slutna tankar sker endast efter beställning.  
Tömning av fettavskiljare ska ske vid behov, dock minst en gång per år. 
  
UNDANTAG 
  
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 
24 § Ansökan/anmälan av undantag från renhållningsföreskrifterna enligt 25 - 28 §§ ska ske till Dalslands Miljö & 
Energinämnd. Dalslands Miljö & Energinämnd ska meddela både kommunen och sökande vid godkännande av 
dispenser och undantag. Dalslands Miljö & Energinämnd ska också meddela både kommunen och sökande när 
tidsfristen för dispenser och undantag har löpt ut. 



  
Egen tömning av slam-, fett- och oljeavskiljare 

26 § Efter särskild prövning hos Dalslands Miljö & Energinämnd kan eget omhändertagande av avfall från 
slamavskiljare, sluten tank, fettavskiljare samt fraktionerna från urinsorterande toalettsystem medges. 
  
Förutsättning för att dispens ska medges är att slamavskiljares och tömningsanordningens konstruktion medger 
en effektiv slamtömning och att upptaget slam kan omhändertas på ett ur hygien- och miljösynpunkt riktigt sätt, t 
ex spridning på egen åkermark. 
  
Avtal om tömning av urintank kan träffas mellan fastighetsinnehavaren och lämplig lantbrukare. Avtalet ska 
godkännas av Dalslands Miljö & Energinämnd. 
  
Eget omhändertagande av hushållsavfall 
27 § Anmälan av hemkompostering av biologiskt lättnedbrytbart hushållsavfall på den egna fastigheten ska ske 
till Dalslands Miljö & Energinämnd. 
  
Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet 
för människors hälsa och miljö. 
  

Kompostering av biologiskt lättnedbrytbart hushållsavfall på fastigheten ska ske i skadedjursäker behållare, 
anpassad för kompostering av lättnedbrytbart hushållsavfall året runt. 
  
Trädgårdsavfall får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. 
  
Utsträckt hämtningsintervall slam 
28 § Tillstånd till tömning av slamavskiljare vartannat år kan medges efter ansökan till Dalslands Miljö & 
Energinämnd om avloppsanordningens kapacitet med god marginal överstiger rådande nyttjandegrad, samt kan 
bedömas uppfylla aktuella krav på rening. Ansökan ska godkännas av Dalslands Miljö & Energinämnd. 
  
Upplysning 
Dispenser och undantag är personliga och förfaller om fastigheten byter ägare. 
  
Avsteg från taxan 
För avfall och tjänster som inte regleras enligt denna taxa, får avgifter tas ut efter överenskommelse mellan 
avfallslämnaren och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
  
  
Slamsugning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare 
  
SLAMSUGNING 
  

Slamavskiljare Storlek m3 Taxa 2023 inkl moms 

Enligt schema 0 - 3 962,00 

Avrop inom 1 vecka 0 - 3 1 119,00 

Akut, inom 24 timmar 0 - 3 2 118,00 

Enligt schema 3,1 - 6 1 078,00 

Avrop inom 1 vecka 3,1 - 6 1 589,00 

Akut, inom 24 timmar 3,1 - 6 2 314,00 

Enligt schema 6,1- 1 486,00 

Avrop inom 1 vecka 6,1- 1 893,00 

Akut, inom 24 timmar 6,1- 2 314,00 

  
  
  
  
  
  
  



  
  

Slutna tankar Storlek m3 Taxa 2023 inkl moms 

Avrop inom 1 vecka 0 - 3 1 148,00 

Akut, samma dag vardagar 0 - 3 2 118,00 

Akut, inom 24 timmar 0 - 3 2 118,00 

Akut, samma dag helg 0 - 3 3 430,00 

Avrop inom 1 vecka 3,1 - 6 1 824,00 

Akut, samma dag vardagar 3,1 - 6 2 265,00 

Akut, inom 24 timmar 3,1 - 6 2 265,00 

Akut, samma dag helg 3,1 - 6 3 430,00 

Avrop inom 1 vecka 6,1 - 2 214,00 

Akut, samma dag helg 6,1 - 4 248,00 

  
   

Taxa fettavskiljare Pris per enhet Taxa 2023 exkl. moms 

Tömning av fettavskiljare per gång Gång 1 635,00 

Omhändertagande av organiska 
avfallet debiteras efter dagspris 

m³ 
 

   
  

BDT brunn Storlek m3 Taxa 2023 inkl moms 

Enligt schema (vid tömning av 
slamavskiljare/sluten tank) 

0 - 3 503,00 

Avrop inom 1 vecka 0 - 3 957,00 

Akut, samma dag 0 - 3 1 457,00 

  
   

  Pris/enhet Taxa 2023 inkl moms 

Spolning ledningar vardagar Timme 1 457,00 

Spolning ledningar helg Timme 3 660,00 

Slamsugning Timme 1 383,00 

Slamsugning akut helg Timme 3 660,00 

Spolningar kvällar Timme 2 846,00 

  
   

Övrigt Anmärkning Taxa 2023 inkl moms 

Extra slang Pris per meter över fria 20 m 12,00 

Bomkörning 
När tömning inte kan utföras och 
avisering skett 

1 231,00 

  

  

 


