
  
 
 

Taxedokument Slamtjänster Vaxholms stad gällande from 2020-01-04 

 

Taxa för tömning av slam och fett 

 Vaxholms stad 

 
Antagen av Kommunfullmäktige 2020-12-14 

Gäller fr.o.m. 2021-01-04 

 

 
 

Utfärdad med stöd av 27 kap 4 § Miljöbalken 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   



  
 
 

Taxedokument Slamtjänster Vaxholms stad gällande from 2020-01-04 

 
Generella bestämmelser för tömning av slam 
från enskilda avlopp och fett från fettavskiljare 
 
Roslagsvatten AB har fått i uppdrag av Vaxholms Stad att ansvara för tömning, transport 
och omhändertagande av slam från enskilda avlopp och fett från fettavskiljare inom 
Vaxholms stad från 1 april 2009. 
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 resp. fastighet. Om inte 
uppgift finns om annat debiteras fastighetsägaren. 
Taxan redovisas inkl. lagstadgad moms (25%).  
 
Ändrad placering och storlek på tank eller behållare samt önskemål om ändrat 
tömningsintervall mm anmäls till Roslagvattens kundservice (tel. 08-540 835 40).  
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Information 
 
Hämtområde 
Slamtaxan är uppdelad i de två huvudkategorierna Slamtömning från land och 
Slamtömning från sjön.  
 
Avgörande för vilken kategori abonnenten tillhör beror på vilket sätt slamtömning 
sker. Slamtömning från sjön sker i huvudsak på öar utan fast bro- eller 
färjeförbindelse till fastlandet. Om slamtömning på fastlandet inte kan ske genom det 
fasta vägnätet utan hämtning sker från sjön är taxa under kategori Slamtömning från 
sjön tillämplig. Kategori fastställs av Roslagsvatten i samråd med slamentreprenör 
efter genomförd inventering. 
 
 
Tjänsteutbud 
Tömningstjänster (av enskilda avlopp och fettavskiljare) utförs med olika 
inställelsetid, spolning vid stopp i avlopp och infiltrationsanläggning samt 
rådgivning/inventering vid anläggande av nytt avlopp eller vid ändrat 
hämtförfarande.  
 
Ekonomitömning kan erbjudas maximalt två gånger per anläggning och år. Ytterligare 
schemalagda tömningstillfällen bokas in via tjänsten avtalad tömning.  
Enstaka extra tömningar bokas via tjänsten budad eller akut tömning. 
 
Tömningsintervall för enskilda avlopp 
Tömningsintervallen nedan baseras på Vaxholms stads avfallsföreskrifter, som finns 
att hitta på www.roslagsvatten.se/vaxholm 
  
Slamavskiljare med avlopp från enbart bad, disk och tvätt (bdt) ska tömmas minst en 
gång vart annat år medan slamavskiljare med avlopp från vattentoalettlösning (wc) 
eller från wc och bdt ska tömmas minst en gång per år. Sluten tank och 
minireningsverk ska tömmas minst två gånger per år. Andra tömningsintervall kan 
framgå av beslut från SRMH, vilka då gäller i de specifika fallen. 
 
Tömningsintervall för fettavskiljare 
Tömningsintervall för fettavskiljare beslutas av Roslagsvatten i rollen som VA-
huvudman i Vaxholm stad. 
 
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 
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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 
BOM-avgift ut enligt fastställd taxa. 
 
Läs mer om förutsättningar för tömning i Vaxholms stads avfallsföreskrifter på 
www.roslagsvatten.se/vaxholm 
 
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 hämtförfarandet är på sådant sätt att extra personal krävs för att möjliggöra 

tömning 
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SLAMTÖMNING FRÅN LAND 
Ekonomitömning* Av SRMH föreskriven hämtning och under den  
2-veckorsperiod som aviseras i förväg av Roslagsvatten 

Per tömning 
(inkl. moms) 

Anläggning <0-3 kbm  1 275 kr 
Anläggning 3,1-6 kbm  2 193 kr 
Tillägg per påbörjad kbm utöver 6 kbm  510 kr 
Tömning av bdt-anläggning i samband med tömning av sluten tank eller 
annan avskiljare 

357 kr 

Bomkörning 806 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  1 734 kr 
Anläggning 3,1-6 kbm  2 550 kr 
Tillägg per påbörjad kbm utöver 6 kbm  510 kr 
Tömning av bdt-anläggning i samband med tömning av sluten tank eller 
annan avskiljare 

357 kr 

Bomkörning 806 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  2 754 kr 
Tillägg per påbörjad kbm utöver 6 kbm  510 kr 
Tömning av bdt-anläggning i samband med tömning av sluten tank eller 
annan avskiljare 

510 kr 

Bomkörning 806 kr 
  
 
Akut tömning Beställd av kunden, utförs inom 24 respektive 6 timmar Per tömning 

(inkl. moms) 
Anläggning <0-3 kbm, inom 24 timmar 3 672 kr 
Anläggning 3,1-6 kbm, inom 24 timmar 4 590 kr 
Anläggning <0-3 kbm, inom 6 timmar 5 814 kr 
Anläggning 3,1-6 kbm, inom 6 timmar 6 732 kr 
Tillägg per påbörjad kbm utöver 6 kbm  510 kr 
Tömning av bdt-anläggning i samband med tömning av sluten tank eller 
annan avskiljare 

510 kr 

Bomkörning 806 kr 
Akuttömning utom kontorstid, ring jourtelefon 08-768 03 14 
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Tilläggstjänster Per tillägg 
(inkl. moms) 

Slangdragning utöver 10 m, debiteras för varje påbörjat 5-metersintervall 112 kr 
Slam- och spolbil, per påbörjad halvtimme (ex spolning, tömning mulltoalett, 
extra arbete för att möjliggöra tömning) 

867 kr 

Rådgivning/inventering, per påbörjad halvtimme 867 kr 
Hjälparbete med extra personal, per påbörjad halvtimme 383 kr 

 
 

TÖMNING AV FETTAVSKILJARE FRÅN LAND 
Tjänst Per styck 

(inkl. moms) 
Ekonomitömning 1 734 kr 
Budad tömning 2 652 kr 
Akut tömning 3 570 kr 
Bomkörning 806 kr 
Extra arbete med bil, per påbörjad halvtimme 561 kr 
Hjälparbete med extra personal, per påbörjad halvtimme 383 kr 
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SLAMTÖMNING FRÅN SJÖ 
Ekonomitömning* Av SRMH föreskriven hämtning och under den  
2-veckorsperiod som aviseras i förväg av Roslagsvatten 

Per tömning 
(inkl. moms) 

Anläggning <0-3 kbm  2 856 kr 
Anläggning 3,1-6 kbm  4 692 kr 
Tillägg per påbörjad kbm utöver 6 kbm     969 kr 
Tömning av bdt-anläggning i samband med tömning av sluten tank eller 
annan avskiljare    459 kr 

Bomkörning 2 040 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  4 284 kr 
Anläggning 3,1-6 kbm  5 916 kr 
Tillägg per påbörjad kbm utöver 6 kbm     969 kr 
Tömning av bdt-anläggning i samband med tömning av sluten tank eller 
annan avskiljare   459 kr 

Bomkörning 2 040 kr 
 
 
Budad tömning Beställd av kunden, utförs inom 14 arbetsdagar Per tömning 

(inkl. moms) 
Anläggning <0-3 kbm  4 896 kr 
Anläggning 3,1-6 kbm  6 120 kr 
Tillägg per påbörjad kbm utöver 6 kbm     969 kr 
Tömning av bdt-anläggning i samband med tömning av sluten tank eller 
annan avskiljare    918 kr 

Bomkörning 2 040 kr 
  
 
Akut tömning Beställd av kunden, utförs inom 24 timmar Per tömning 

(inkl. moms) 
Anläggning <0-3 kbm 12 240 kr 
Anläggning 3,1-6 kbm 13 770 kr 
Tillägg per påbörjad kbm utöver 6 kbm       969 kr  
Tömning av bdt-anläggning i samband med tömning av sluten tank eller 
annan avskiljare      918 kr 

Bomkörning   2 040 kr 
Akuttömning utom kontorstid, ring jourtelefon 08-768 03 14 
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Tilläggstjänster Per tillägg 
(inkl. moms) 

Slangdragning utöver 10 m, debiteras för varje påbörjat 5-metersintervall 112 kr 
Båt och slam-/spolbil, per påbörjad halvtimme (ex spolning, tömning mull-
toalett, extra arbete för att möjliggöra tömning) 

2 295 kr 

Rådgivning/inventering, per påbörjad halvtimme 2 295 kr 
Hjälparbete med extra personal, per påbörjad halvtimme 383 kr 

 
 

TÖMNING AV FETTAVSKILJARE FRÅN SJÖ 
Tjänst Per styck 

(inkl. moms) 
Ekonomitömning, upp till 1 kbm 2 346 kr 
Budad tömning, upp till 1 kbm 5 916 kr 
Akut tömning, upp till 1 kbm 11 220 kr 
Bomkörning 2 040 kr 
Extra arbete med bil, per påbörjad halvtimme 918 kr 
Hjälparbete med extra personal, per påbörjad halvtimme 383 kr 
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