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Inledning
Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.
Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffandet av avfall som utförs
genom kommunens försorg.
Gällande bestämmelser för kommunens avfallshantering återfinns i miljöbalken,
avfallsförordningen, andra förordningar utförande med stöd av miljöbalken samt i
Stenungsunds Kommuns lokala avfallsföreskrifter i renhållningsordningen.

Avgifter
Priser för slamsugning.(Alla priser är inkl, moms)
Slanglängder upp till 15 meter ingår i avgiften.
Avgifter för ordinarie slamsugning av slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk
enligt turlista (schema):
Avgift
Per tömning
0-2 kbm:
1 193 kr
2,1 – 3 kbm
1 377 kr
3,1 – 4 kbm:
1 610 kr
4,1 – 5 kbm:
1 842 kr
5,1 – 6 kbm:
2 231 kr
6,1 – 7 kbm
2 621 kr
7,1 – 8 kbm
3 010 kr
8,1 – 9 kbm:
3 399 kr
Avgifter om slanglängden överstiger 15 meter:

Kostnad per slangmeter
* Maximalt tillägg är 840 kr, vid slangdragning 35 meter.

Avgift
Per meter och tömning
42 kr*

Tilläggsavgift vid beställning av extra tömning:

Arbete som utförs inom 5 arbetsdagar
Arbete som utförs inom 2 arbetsdagar
Akuttömning inom 24 timmar

Avgift
Per tömning
279 kr
789 kr
3 524 kr

Avgifter för tömning av fosforfälla:

Tömning av filter från fosforsfälla

Avgift
Per tömning
4 065 kr

Övriga avgifter:
För tjänster som finns reglerat i detta dokument sker debitering per timme för hantering av det aktuella
avfallet. Priset bestäms av kommunen. Nedanstående timpriser tillämpas inom normal arbetstid.

Timpris för transporter på reningsverk
Kostnad för Bomkörning kr/tillfälle

Avgift
1 538 kr
542 kr

Allmänna bestämmelser
Betalningsskyldighet och betalningsmottagare
Fastigetsägare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell slamtömning.
Avgift ska erläggas till Stenungsunds kommun.
Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte kunnat hämtas, på grund av att
hämtstället inte varit tillgängligt, inte använts eller på annat sätt inte kunnat hämtas enligt
angivna direktiv.
Avgiftesskyldig ska snarast anmäla ändrade förhållanden till kommunen eller dess
entreprenör, exempelvis vid ägarbyten.
Indexreglering
Avgifterna i denna taxa får regleras baserat på Statistiska centralbyråns Avfallsindex A12:3
MD. Basindex är indexnivån i januari 2015. Indexnivån avläses 1 juni för beräkning av nya
avgifter som ska gälla från 1 januari nästkommande år. Avgifterna får justeras årligen.
Framräknade priser avrundas till hela kronor för avgift inklusive moms. Nya avgifter fastställs
av Avfallsenheten.
När avgifter i taxan justeras baserat på index enligt ovan ska samtliga avgifter justeras på
samma sätt. Om olika avgifter justeras på olika sätt, för att ändra taxans styrning, ska taxan
beslutas av kommunfullmäktige.

