RENHÅLLNINGSTAXA 2020
SLAMHÄMTNING - ENBOSTADSHUS OCH FRITIDSHUS

Information
Slam från slamavskiljare med avlopp från enbart bad, disk och tvätt ska hämtas minst
en gång vartannat år. Slam från sluten tank, slamavskiljare med vattentoalettanslutning
och reningsverk ska hämtas vid behov, men minst två gånger per år vid enbostadshus
för permanentboende och minst en gång per år vid fritidshus.
Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till avfallsbehållares hämtnings- och tömningsplats framkomlig. Transportvägen och vändplatsen ska vara så
dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon. Då
aviserad tömning ej kan genomföras p.g.a. att ingen framkomlighet finns tas en avgift ut
enligt nedan fastställd taxa.

AVGIFTER FÖR SLAMHÄMTNING
Ekonomitömning

Enligt Renhållningsföreskrifterna föreskriven hämtning, under
veckor som aviseras i förväg av SRV

Behållare eller slamavskiljare 0-3 kbm

Per hämtning
(inkl. moms)

828 kr

Behållare större än 3 kbm - högst 6 kbm

1 118 kr

Tillägg per påbörjad kbm utöver 6 kbm

138 kr

Tömning av slamavskiljare högst 3 kbm i samband med tömning av sluten
tank eller annan avskiljare. Max 10 meters avstånd.

220 kr

Behandlingsavgift per kbm tank- eller brunnsvolym

140 kr

Avtalad tömning

Beställd av kunden och inplanerad av SRV återvinning ab.

Per hämtning
(inkl. moms)

Behållare eller slamavskiljare, 0-3 kbm

1 025 kr

Behållare större än 3 kbm - högst 6 kbm

1 316 kr

Tillägg per påbörjad kbm utöver 6 kbm

138 kr

Tömning av slamavskiljare högst 3 kbm i samband med tömning av sluten
tank eller annan avskiljare. Max avstånd 10 meter.

220 kr

Behandlingsavgift per kbm tank- eller brunnsvolym

140 kr

Extra tömning

beställd av kunden vid behov

Per hämtning
(inkl. moms)

Behållare eller slamavskiljare, 0-3 kbm

1 145 kr

Behållare större än 3 kbm - högst 6 kbm

1 436 kr

Tillägg per påbörjad kbm utöver 6 kbm

138 kr

Tömning av slamavskiljare högst 3 kbm i samband med tömning av sluten
tank eller annan avskiljare. Max avstånd 10 meter.

220 kr

Behandlingsavgift per kbm tank- eller brunnsvolym

140 kr

Akut tömning

Beställd av kunden vid behov och leverans inom 24 timmar

Per hämtning
(inkl. moms)

Behållare eller slamavskiljare, 0-3 kbm

1 858 kr

Behållare större än 3 kbm - högst 6 kbm

2 149 kr

Tillägg per påbörjad kbm utöver 6 kbm

138 kr

Tömning av slamavskiljare högst 3 kbm i samband med tömning av sluten
tank eller annan avskiljare. Max avstånd 10 meter.

220 kr

Behandlingsavgift per kbm tank- eller brunnsvolym

140 kr

Tömning med sug- och spolbil
Debiteras per timme – både transport och tömningstid räknas
Behandlingsavgift per kbm tank- eller brunnsvolym
Fosforfällor - behandlingsavgift per ton

Per hämtning
(inkl. moms)

1 403 kr
140 kr
1 464 kr

Tillägg

Per tillfälle

(inkl. moms)

Framkörningsavgift för hämtning under nästkommande arbetsdag eller annan
veckodag än den fastställda extra hämtningsdagen

713 kr

Ej utförd tömning pga. ingen framkomlighet

713 kr

Vid slangdragning utöver 10 m debiteras för varje påbörjat 10-tal meter.
Max 1 800 kr per tömningstillfälle och oberoende av om en slamkärra används eller ej 1)

281 kr

Fast avgift för färjetransport per tillfälle för extra slamtömningar utanför ordinarie
tömningsveckor under sommarsäsong

4 703 kr

1)

Antal meter draglängd mäts från slambilens uppställningsplats på farbar väg, dvs mätningen kan komma att
omfatta mark utanför fastighetsgränsen.

Jourtömning
Jourtömning1)
1)

exkl. behandlingsavgift och eventuell avgift för slangdragning.

Jourtelefon Har du ett brådskande fall som inträffar utanför kontorstid.
Ring SRVs 24 timmars jourtelefon 072-194 54 86.

Per tillfälle

(inkl. moms)
4 152 kr

