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Information om SLAM – hämtning och omhändertagande
Avgifter enligt avfallstaxa för Region Gotland, priser inklusive moms.
Hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar sker regelbundet på en fast tur
eller efter beställning. Tömning på ordinarie tur aviseras. Beställning av tömning görs
till Region Gotland kundtjänst Teknikförvaltningen. Bestämmelser om
tömningsintervall finns i avfallsföreskrifter för Region Gotland.
Hämtning av slam från enskilda avloppsanläggningar kan omfatta en till tre kammare
inrymda i en till tre avloppsbrunnar som inte är anslutna till allmänt avlopp. Avgifter
avser hämtning per anläggning. Med brunnsvolym avses kamrarnas sammanlagda
volym under utloppsledningens vattengång. Med tankvolym avses tankens volym.
4.1.1 Ordinarie tömning av avloppsbrunnar och tankar samt toavagnar

Tömning av slamavskiljare aviseras och utförs en gång per år. Tömning av
slamavskiljare till fritidshus med tvåkammarbrunn och slamtankar aviseras och utförs
vartannat år. Ordinarie tömning kan ske med tätare intervall på begäran av
fastighetsägaren eller med annat intervall enligt beslut för anläggningen. Extra
tömning utförs vid beställning, se 4.1.4. Tömning av toalettank/toalettvagn
(WANTO) och lätt tryckavlopp (LTA) debiteras som brunn/tank.
Avgifter för hämtning och omhändertagande per tömning och anläggning:
Volym brunn/tank
Upp till 3 m3
Upp till 6 m3
Upp till 9 m3
Större än 9 m3

Tömningsavgift (aviserad ordinarie tömning)
822 kr
1 178 kr
1 540 kr
224 kr/m3

Om aviserad tömning avbeställs och flyttas debiteras avbeställningsavgift 317 kr.
4.1.2 Fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare sker minst en gång per år. Brunnar för fettavskiljning
debiteras vid tömning 935 kronor per timme samt tömningsavgift 224 kronor per
kubikmeter. Minsta debiterade tid är en timme.
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4.1.3 Rensbrunnar

Maximal diameter 400 millimeter på avloppsledning. I samband med slamtömning av
slamavskiljare är tömningsavgiften för rensbrunnar och pumpbrunnar 253 kronor
per brunn. Vid tömning av endast rensbrunn eller pumpbrunn är avgiften från 822
kronor per brunn.
4.1.4 Extra tömning/beställd tömning

Extra tömning som avviker från ordinarie aviserad tömning utförs inom 28 dagar
från beställningen eller mot tilläggsavgift enligt alternativ nedan. Tömningsavgift
debiteras enligt 4.1.1.
 Tömning inom 7 dagar. Beställningsdagen räknas ej.
Beställning ska ha inkommit senast kl.16.00 beställningsdagen.
Tömning kan även utföras under bestämd vecka.
Tilläggsavgift: 317 kronor
 Tömning inom 3 arbetsdagar. Beställningsdagen räknas ej.
Beställning ska ha inkommit senast kl.16.00 beställningsdagen.
Tilläggsavgift: 890 kronor
 Tömning inom 24 timmar (vid akut behov av tömning).
Tid räknas från det klockslag beställningen görs.
Tömning kan även utföras på bestämd arbetsdag (datum).
Tilläggsavgift: 2 540 kronor
4.1.5 Övriga tjänster






För extra slanglängder vid längre än 10 meter gångväg debiteras 212 kronor
per påbörjad 10-meterssträcka.
Om extra personal behövs för att utföra tömning debiteras 371 kronor per
timme, utanför ordinarie arbetstid 509 kronor per timme.
Överfulla tankar debiteras enligt taxa för nästa volymintervall.
Framkörningsavgift debiteras med 446 kronor per gång om tömning inte
kan utföras vid ej framkomlig väg, tömningsvägran från kund, ej upplåst
anläggning eller för tungt lock (vikt över 15 kg).

5 Debitering av avgifter

Avgifter för slamtömning debiteras månadsvis efter utförd tömning. Som
betalningsansvarig mot Region Gotland är fastighetsägare.
Telefon kundtjänst Teknikförvaltningen: 0498-26 90 00 (knappval)
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se/avfall

