Trollhättan 2022-03-17
Bilaga 1, punkt 4 c

Taxa för slamavgifter
För Trollhättans kommuns avfall från enskilda avloppsanläggningar
gäller från och med 1 juni 2022 och tills vidare.
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Taxa för slamavgifter för Trollhättans
kommuns avfall från enskilda
avloppsanläggningar
Antagen av Kommunfullmäktige den 25 april 2022, § 75 och gäller från och
med 1 juni 2022.
Huvudman för avfall från enskilda avloppsanläggningar är Trollhättan
Energi AB, verksamhetsområdet Återvinning.
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1 § Allmänna bestämmelser
Avgifter anges inklusive lagstadgad mervärdeskatt, moms.
För avgifter för hämtning och behandling av annat kommunalt avfall, se
separat taxa för dessa avgifter.

A. Avgiftsskyldighet och betalningsmottagare
Avfallsavgift ska betalas av fastighetsägare, eller den som enligt 1 kap. 5 §
Fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, nedan
kallad fastighetsinnehavare. Avgift för hämtning och behandling av slam,
enligt denna taxa, erläggs till den av Trollhättan Energi AB anlitade
entreprenören.
Avgiften erläggs efter utfört arbete. Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska
avgift betalas inom tid som anges i faktura. Betalas debiterat belopp inte
inom tid som anges i fakturan, ska dröjsmålsränta erläggas enligt 6 §
Räntelagen (1975:635) från den dag betalningen skulle ha skett.
I de fall taxan saknar tillämplig bestämmelse om avgift, exempelvis vid
hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna taxa eller där
förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt, får Trollhättan
Energi AB besluta om avgifter baserat på principer i denna taxa.
Vid ägarbyte ska fastighetsinnehavare snarast anmäla detta till
entreprenören samt den tidpunkt från vilken den nye ägaren ska debiteras
avfallsavgift.
Vid ändrade hämtningsförhållanden ska fastighetsinnehavare anmäla detta
till entreprenören.
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2 § Hämtning av avfall från enskilda
avloppsanläggningar
Fastighetsinnehavare ska teckna abonnemang för tömning av slamavskiljare
och slutna avloppstankar. Minsta tömningsfrekvens anges i kommunens
föreskrifter om avfallshantering.
A. Administration
Tabell A1

Administrationsavgift

Tjänst

Avgift
(kr/faktura)

Administration

50 kr

B. Slamsugning slamavskiljare/sluten tank
Tabell B1

Avgifter för slamsugning av slamavskiljare och sluten tank.
Slangdragning upp till 20 meter ingår i angivna avgifter.

Anläggningens
storlek

Slamsugning
sluten tank
(kr/tömning)

Slamsugning
slamavskiljare
(kr/tömning)

Slamsugning
sluten tank
(kr/tömning)

Ordinarie tömning

Slamsugning
slamavskiljare
(kr/tömning)

Budad tömning

<1,5 m3

625 kr

750 kr

625 kr

125 kr

1,6 – 3,0 m3

938 kr

1 000 kr

938 kr

1 625 kr

3,1 – 6,0 m3

1 875 kr

2 000 kr

1 875 kr

2 625 kr

> 6,1 m3

5 000 kr

Tabell B2 Avgifter för behandling av slam från slamavskiljare och sluten tank.
Anläggningens storlek
<1,5 m3

Behandling
(kr/tömning)
86 kr

1,6 – 3,0 m3

171 kr

3,1 – 6,0 m3

342 kr

> 6,1 m3

342 kr
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C. Fosforfällor
Tabell C1

Byte av filter i fosforfälla.

Tjänst

Avgift
(kr/timme)

Material i säck

15 000 kr *

Löst material

15 000 kr *

* Pris inklusive material och byte.

D. Minireningsverk
Tabell D1

Avgifter för tömning och behandling av avfall från
minireningsverk.

Anläggningens storlek

Enbart tömning

Tömning och
vattenpåfyllning

- 6 m3

1 750 kr

3 500 kr

> 6,1 m3

5 000 kr

10 000 kr
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E. Extra avgifter
Utöver ordinarie avgifter enligt avsnitt B, C och D, tillkommer extra
avgifter vid framkörning, extra arbeten i samband med tömning och vid
slangdragning utöver 20 meter.
Tabell E1

Extra avgifter

Tjänst

Avgift

Tillägg slang > 20 m

188 kr / 10 meter

Tungt lock > 15 kg*

1 000 kr / tillfälle

Framkörningsavgift**
Akut tömning vardagar
06:00-18:00

50 % av ordinarie tömningsavgift
1 875 kr / tillfälle ***

Akut tömning kväll/helg

7 500 kr / tillfälle ***

Akut tömning storhelg

10 000 kr / tillfälle ***

*

Om locket kan dras åt sidan med hjälp av handtag utan att lyftas, får maxvikten
vara 35 kg.

**

Framkörningsavgift debiteras om tömningen inte kan utföras på grund av att
slamavskiljare eller tank är oåtkomlig, fel installerad eller av andra skäl inte
kan tömmas.

***

Tilläggskostnad utöver pris för ordinarie tömning.

F. Indexreglering
Ändring av avgifter får ske högst en gång per år baserat på 100 % av
förändring i avfallsindex A12:3 MD. Basmånad för indexjusteringen är
januari 2023. Första prisjustering får ske 31 maj 2023. Enhetschef för
Återvinning, hos Trollhättan Energi, fattar beslut om ifrågavarande
justering.
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