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Generella bestämmelser för tömning av slam 
från enskilda avlopp och fett från fettavskiljare 
samt fast fett 
 
Österåkersvatten ansvarar för att samla in hushållsavfall från hushåll och verksamheter i 
Österåkers kommun. Roslagsvatten utför och administrerar hämtningen. Här ingår 
insamling och omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inklusive 
tömning, transport och omhändertagande av slam från enskilda avlopp, fett från 
fettavskiljare samt fast fett inom Österåkers kommun. 
 
Avgiftsskyldighet föreligger i enlighet med miljöbalken kap. 27, § 4-6.  
Avgiften är bestämd till det belopp som behövs för att täcka nödvändiga kapital- och 
driftskostnader för hämtningen av avfallet. 
 
Avgiftsskyldig är fastighetsägare eller verksamhetsansvarig på respektive fastighet. Om 
inte uppgift finns om annat debiteras fastighetsägaren. 
 
Avgift skall betalas av fastighetsägaren till Österåkersvatten AB mot räkning.  
Påminnelseavgift, dröjsmålsränta samt inkassoersättning debiteras enligt lag.  
Åtgärder enligt detta stycke vidtas av betalningsmottagaren som även äger rätt att i 
övrigt företräda kommunen i dessa frågor. 
 
Taxan redovisas inkl. lagstadgad moms (25%).  
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Information 
 
Taxekategori 
Taxan är uppdelad i de två huvudkategorierna Tömning från land och Tömning från 
sjö. Avgörande för vilken kategori abonnenten tillhör beror på vilket sätt tömning 
sker. Slamtömning 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 hämtning sker från sjön är taxa under kategori Tömning från sjö 
tillämplig. Kategori fastställs av Roslagsvatten i samråd med entreprenör.  
 
Tjänsteutbud 
Tömningstjänster (av enskilda avlopp och fettavskiljare) utförs med olika 
inställelsetid. Vi har även tjänster för spolning vid stopp i avlopp och 
infiltrationsanläggning samt rådgivning/inventering vid anläggande av nytt avlopp 
eller vid ändrat hämtförfarande.  
 
• Tömning av enskilda avlopp och fettavskiljare 

o Ekonomitömning erbjuds maximalt två gånger per anläggning och år. 
Tömningen är schemalagd och utförs inom en av Roslagsvatten fastställd 
tvåveckorsperiod. 

o Avtalad tömning kan bokas vid behov av ytterligare tömningstillfällen 
utöver ekonomitömningarna. Bokning ska ske senast 2 (land) alt 4 (sjö) 
veckor före tömningstillfället. 

o Budad tömning utförs inom 7 (land) alt 14 (sjö) arbetsdagar efter 
beställning. 

o Akut tömning utförs inom 24 timmar efter beställning. För tömning från 
land finns även möjlighet till tjänsten akut tömning inom 6 timmar efter 
beställning. 

o Tilläggstjänster såsom hjälparbete, spolning, inventering etc.  

• Tömning av fettavskiljare har motsvarande upplägg som enskilda avlopp 
avseende ekonomitömning, budad och akut tömning. 

 
Omhändertagande av fast fett i behållare från fritöser och stekbord:  
hämtning för återvinning beställs av valfri entreprenör.  
Kund meddelar Roslagsvatten vilken entreprenör som anlitas. 
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Tömningsintervall för enskilda avlopp 
Tömningsintervallen baseras på Österåkers kommuns avfallsföreskrifter, som finns att 
hitta på www.roslagsvatten.se/osteraker 
  
Tömningsintervall för fettavskiljare 
Tömningsintervall för fettavskiljare anslutna till gemensamt eller allmänt avloppsnät 
beslutas av Roslagsvatten i rollen som VA-huvudman i Österåkers kommun.  
Se vidare information på www.roslagsvatten.se/osteraker 
 
Tömningsintervall för fettavskiljare anslutna till enskild avloppsanordning beslutas av 
Österåkers kommun, se Österåkers kommuns avfallsföreskrifter på 
www.roslagsvatten.se/osteraker  
 
Förutsättningar för tömning 
Fastighetsinnehavaren ska hålla transportvägen till anläggningens tömningsplats 
framkomlig. Transportvägen och vändplatsen ska vara så dimensionerad och hållas i 
sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon. Fastighetsinnehavaren ska även 
tillse att växtlighet är röjd fram till och kring anläggningen så att framkomlighet ges 
samt att anläggningen och ev. sugkoppling är tydligt utmärkt med markeringsskylt. 
 
Då tömning inte kan utföras på grund av att anläggningen inte är utmarkerad, 
framkomlighet saknas, anläggningens skick eller av annan anledning tas en så kallad 
bomkörningsavgift ut enligt fastställd taxa. 
Efter det att bomkörning har uppstått bokar kundservice automatiskt in ett nytt 
tömningstillfälle och meddelar kunden detta. 
 
Läs mer om förutsättningar för tömning i Österåkers kommuns avfallsföreskrifter på 
www.roslagsvatten.se/osteraker 
 
Extra avgifter 
Extra avgift enligt fastställd taxa, utöver tömningsavgift, tas ut vid följande tillfällen: 

• då entreprenören måste dra mer än 10 meter slang  
• då extra arbete krävs av entreprenören för att möjliggöra tömning 
• då tömningsförfarandet är på sådant sätt att extra personal krävs 

 
Kundservice 
Roslagsvattens kundservice administrerar samtliga tömningsabonnemang och övriga 
tjänster. Tel: 08-540 835 00  
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TÖMNING AV ENSKILDA AVLOPP, FRÅN LAND 
Ekonomitömning* Av Miljö- och Hälsoskyddsenheten föreskriven hämtning 
och under den 2-veckorsperiod som beslutas och aviseras i förväg av Roslagsvatten 

Per tömning 
(inkl. moms) 

Anläggning <0-3 kbm  1 377 kr 
Anläggning 3,1-6 kbm  1 785 kr 
Tillägg per påbörjad kbm utöver 6 kbm     326 kr 
Tömning av bdt-anläggning i samband med tömning av sluten tank eller 
annan avskiljare (samtidig tömning) 

   204 kr 

Bomkörning, tömning inte möjlig    541 kr 
*Max två ekonomitömningar per anläggning och år 
 
 

Avtalad tömning Beställd av kunden och inplanerad veckovis av Roslags-
vatten. Bokning måste ske senast 2 veckor innan tömningsveckan. 

Per tömning 
(inkl. moms) 

Anläggning <0-3 kbm  1 632 kr 
Anläggning 3,1-6 kbm  2 040 kr 
Tillägg per påbörjad kbm utöver 6 kbm     326 kr 
Tömning av bdt-anläggning i samband med tömning av sluten tank eller 
annan avskiljare (samtidig tömning) 

   306 kr 

Bomkörning, tömning inte möjlig    541 kr 
 
 

Budad tömning Beställd av kunden, utförs inom 7 arbetsdagar Per tömning 
(inkl. moms) 

Anläggning <0-3 kbm  1 836 kr 
Anläggning 3,1-6 kbm  2 244 kr 
Tillägg per påbörjad kbm utöver 6 kbm     357 kr 
Tömning av bdt-anläggning i samband med tömning av sluten tank eller 
annan avskiljare (samtidig tömning) 

  1 122 kr 

Bomkörning, tömning inte möjlig    541 kr 
 
 

Akuttömning inom 24 timmar Beställd av kunden vid behov  Per tömning 
(inkl. moms) 

Anläggning 0-3 kbm, inom 24 timmar 3 774 kr 
Anläggning 3,1-6 kbm, inom 24 timmar 4 182 kr 
Tillägg per påbörjad kbm utöver 6 kbm    714 kr 
Tömning av bdt-anläggning i samband med tömning av sluten tank eller 
annan avskiljare (samtidig tömning) 2 856 kr 

Bomkörning, tömning inte möjlig    541 kr 
Akuttömning utom kontorstid, ring jourtelefon 08-767 84 50 
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Akuttömning inom 6 timmar Beställd av kunden vid behov  Per tömning 
(inkl. moms) 

Anläggning 0-3 kbm, inom 6 timmar 5 610 kr 
Anläggning 3,1-6 kbm, inom 6 timmar 6 018 kr 
Tillägg per påbörjad kbm utöver 6 kbm 1 071 kr 
Tömning av bdt-anläggning i samband med tömning av sluten tank eller 
annan avskiljare (samtidig tömning) 4 386 kr 

Bomkörning, tömning inte möjlig    541 kr 
Akuttömning utom kontorstid, ring jourtelefon 08-767 84 50 
 

Tilläggstjänster 
Per tillägg 
(inkl. moms) 

Slangdragning utöver 10 m debiteras för varje påbörjat 5-metersintervall 102 kr 
Hjälparbete med extra personal, per påbörjad halvtimme 306 kr 
Slam- och spolbil*, per påbörjad halvtimme (ex spolning, tömning 
mulltoalett, extra arbete för att möjliggöra tömning) 714 kr 

Slam- och spolbil* med släp, per påbörjad halvtimme (tex spolning, 
tömning mulltoalett, extra arbete för att möjliggöra tömning) 867 kr 

Inventering/rådgivning** (ett platsbesök/anläggning och år) kostnadsfritt 
 
*Vid spolarbete på fastland utgår avgift för en tömning (tex budad, akut 24h, akut 6h) samt timtid 
för spolarbete på plats. Andra entreprenörer får lov att spola eller rensa avloppsledningar men de 
får inte ta med sig slam från den enskilda avloppsanläggningen eller ledningen. 
 
**Inventering/rådgivning är en kostnadsfri tjänst som kan nyttjas vid uppförande av nya  
  avloppsanläggningar för att säkerställa att hämtning är möjlig. Den kan också nyttjas för  
  rådgivning i samband med installation av sugledning eller annan åtgärd för kortare  
  slangdragning. Observera att kostnadsfri inventering förbokas och utförs när entreprenören 
  befinner sig i närområdet. 
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TÖMNING AV FETTAVSKILJARE, FRÅN LAND 
Tjänst Per styck 

(inkl. moms) 
Ekonomitömning, schemalagd 1 785 kr 
Tillägg per påbörjad kbm utöver 1 kbm    357 kr 
Budad tömning, inom 7 arbetsdagar 2 652 kr 
Akuttömning, inom 24 timmar 4 590 kr 
Akuttömning, inom 6 timmar 5 304 kr 
Bomkörning, tömning inte möjlig    857 kr 
Slam- och spolbil*, per påbörjad halvtimme för att möjliggöra tömning    714 kr 
Hjälparbete med extra personal, per påbörjad halvtimme    306 kr 

 
*Vid spolarbete på fastland utgår avgift för en tömning (tex budad, akut 24h, akut 6h) samt timtid 
för spolarbete på plats. Andra entreprenörer får lov att spola eller rensa avloppsledningar men de 
får inte ta med sig fett från avskiljaren eller ledningen.  
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TÖMNING AV ENSKILDA AVLOPP, FRÅN SJÖN 
Ekonomitömning*, permanentboende och verksamheter 
Av Miljö- och Hälsoskyddsenheten föreskriven hämtning och under den  
2-veckorsperiod som beslutas och aviseras i förväg av Roslagsvatten 

Per tömning 
(inkl. moms) 

Anläggning <0-3 kbm  1 377 kr 
Anläggning 3,1-6 kbm  1 789 kr 
Tillägg per påbörjad kbm utöver 6 kbm     326 kr 
Tömning av bdt-anläggning i samband med tömning av sluten tank eller 
annan avskiljare (samtidig tömning)    204 kr 

Bomkörning 1 632 kr 
*Max två ekonomitömningar per anläggning och år 

 
Ekonomitömning*, fritidsboende  
Av Miljö- och Hälsoskyddsenheten föreskriven hämtning och under den  
2-veckorsperiod som beslutas och aviseras i förväg av Roslagsvatten 

Per tömning 
(inkl. moms) 

Anläggning <0-3 kbm  3 264 kr 
Anläggning 3,1-6 kbm  3 672 kr 
Tillägg per påbörjad kbm utöver 6 kbm     714 kr 
Tömning av bdt-anläggning i samband med tömning av sluten tank eller 
annan avskiljare (samtidig tömning)    204 kr 

Bomkörning 1 632 kr 
*Max två ekonomitömningar per anläggning och år 

 
Avtalad tömning Beställd av kunden och inplanerad veckovis av Roslags-
vatten. Bokning måste ske senast 4 veckor innan tömningsveckan.  

Per tömning 
(inkl. moms) 

Anläggning <0-3 kbm  5 712 kr 
Anläggning 3,1-6 kbm  6 120 kr 
Tillägg per påbörjad kbm utöver 6 kbm     714 kr 
Tömning av bdt-anläggning i samband med tömning av sluten tank eller 
annan avskiljare (samtidig tömning)    714 kr 

Bomkörning 1 632 kr 
 
 
Budad tömning Beställd av kunden, utförs inom 14 arbetsdagar Per tömning 

(inkl. moms) 
Anläggning <0-3 kbm   6 120 kr 
Anläggning 3,1-6 kbm   6 528 kr 
Tillägg per påbörjad kbm utöver 6 kbm   1 224 kr 
Tömning av bdt-anläggning i samband med tömning av sluten tank eller 
annan avskiljare (samtidig tömning)  1 122 kr 

Bomkörning  1 632 kr 
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Akut tömning Beställd av kunden, utförs inom 24 timmar Per tömning 
(inkl. moms) 

Anläggning <0-3 kbm 14 280 kr 
Anläggning 3,1-6 kbm 14 688 kr 
Tillägg per påbörjad kbm utöver 6 kbm    1 785 kr  
Tömning av bdt-anläggning i samband med tömning av sluten tank eller 
annan avskiljare (samtidig tömning)   3 060 kr 

Bomkörning     1 632 kr 
Akuttömning utom kontorstid, ring jourtelefon 08-767 84 50 
 
 

Tilläggstjänster Per tillägg 
(inkl. moms) 

Slangdragning utöver 10 m, debiteras för varje påbörjat 5-metersintervall     102 kr 
Hjälparbete med extra personal, per påbörjad halvtimme     408 kr 
Båt och slambil, per påbörjad halvtimme (ex tömning mulltoalett, extra 
arbete för att möjliggöra tömning) 

 2 652 kr 

Båt och spolbil, per påbörjad halvtimme*  2 958 kr 
Behandlingskostnad vid spoltjänster (per m3)     153 kr 
Inventering/rådgivning** (ett platsbesök/anläggning och år) kostnadsfritt 

 
*Vid spolarbete utgår avgift för timtid för körtid samt tid för spolarbete samt behandlingskostnad 
per m3. Andra entreprenörer får lov att spola eller rensa avloppsledningar men de får inte ta med 
sig slam från den enskilda avloppsanläggningen eller ledningen. 
 
**Inventering/rådgivning är en kostnadsfri tjänst som kan nyttjas vid uppförande av nya  
  avloppsanläggningar för att säkerställa att hämtning är möjlig. Den kan också nyttjas för  
  rådgivning i samband med installation av sugledning eller annan åtgärd för kortare 
  slangdragning. Observera att kostnadsfri inventering förbokas och utförs när entreprenören 
  befinner sig i närområdet.  
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TÖMNING AV FETTAVSKILJARE, FRÅN SJÖN 
Tjänst Per styck 

(inkl. moms) 
Ekonomitömning, schemalagd   4 998 kr 
Tillägg per påbörjad kbm utöver 1 kbm      357 kr 
Budad tömning, inom 14 arbetsdagar   9 996 kr 
Akut tömning, inom 24 timmar 16 524 kr 
Bomkörning   1 632 kr 
Båt och slambil, per påbörjad halvtimme för att möjliggöra tömning   2 652 kr 
Båt och spolbil, per påbörjad halvtimme*   2 958 kr 
Hjälparbete med extra personal, per påbörjad halvtimme      408 kr 

 
*Vid spolarbete utgår avgift för timtid för körtid samt tid för spolarbete samt behandlingskostnad 
per m3. Andra entreprenörer får lov att spola eller rensa avloppsledningar men de får inte ta med 
sig fett från avskiljaren eller ledningen. 
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