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Kommunstyrelsen 
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Justering                                                            Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KS § 14   Dnr KS 2019-30   
Renhållningstaxan – Komplettering gällande slamtömning för 2019 
 
Kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna följande tillägg till redan beslutad taxa  
avseende slamhantering: 
 
− BDT-brunn enligt schema (vid tömning av slamavskiljare/ sluten tank) 203 kr  
− Avrop inom en vecka av endast BDT-brunn 503 kr 
− Akuttömning inom 24 timmar 772 kr. 

 
Ärendebeskrivning 
 
I renhållningstaxan för 2019 finns ingen separat reglering för så kallade 
BDT- (bad, dusch och tvätt) brunnar. Detta medför att om en kund får sin tank 
för avlopp tömd och tömning samtidigt sker av den mindre BDT-brunnen så får 
kunden betala lika hög taxa för denna brunn fast den oftast innehåller knappt  
en kubikmeter. 
 
Detta innebär enligt 2019 års taxa, som den är konstruerad i dag, att kunden får 
betala för sin ordinarie avloppsbrunn som kan vara på upp till fyra kubikmeter. 
Töms då samtidigt BDT-brunnen så betalar de 1 464 kr för respektive brunn. 
 
Kommunens entreprenör Ragnsells tar ut en taxa på 193,80 kr för 2019 om 
BDT-brunnen töms på samma gång som ordinarie avloppsbrunn. Kommunen 
fakturerar sedan kund med 1 424 kr för utförd tömning.  
 
Förslaget innebär att kommunen inför ett tillägg till beslutat taxa för 2019 som 
avser tömning av BDT-brunnar. Beloppet utgår från det kommunen betalar till 
Ragnsells med påslag på fem procent för interna kostnader. 
 
Beslutsunderlag 
 
Mark- och exploateringsenhetens tjänsteskrivelse daterad 17 december 2018. 
Arbetsutskottets protokoll 16 januari 2019 § 17. 
 
Mark- och exploateringschefen informerar. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Diariet 



  
2018-12-17 

Diarienr  KS 2019/30 
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Mark-och exploatering 
Mark-och exploateringschef 
Maria Wagerland 
0528-567163 
maria.wagerland@fargelanda.se  

 
 
 
Kommunstyrelsen 

Förslag till komplettering av taxan gällande slamtömning för 2019 
 
 
Beslutsförslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna följande tillägg till redan beslutad taxa  
avseende slamhantering: 
 
BDT-brunn enligt schema (vid tömning av slamavskiljare/ sluten tank)  203:-  
Avrop inom en vecka av endast BDT-brunn  503:- 
Akuttömning inom 24 tim   772:-. 
 
Ärendebeskrivning 
 
I renhållningstaxan för 2019 finns ingen separat reglering för så kallade 
BDT(bad, dusch och tvätt) brunnar. Detta medför att om en kund får sin tank för 
avlopp tömd och tömning samtidigt sker av den mindre BDT-brunnen så får 
kunden betala lika hög taxa för denna brunn fast den oftast innehåller knappt  
1 kubik. 
 
Detta innebär enligt 2019 års taxa, som den är konstruerad i dag, att kunden får 
betala för sin ordinarie avloppsbrunn som kan vara på upp till 4 Kbm. Töms då 
samtidigt BDT-brunnen så betalar de 1 464 kr för respektive brunn. 
 
Vår entreprenör Ragnsells tar ut en taxa på 193,80 kr för 2019 om BDT-brunnen 
töms på samma gång som ordinarie avloppsbrunn. Vi fakturerar sedan i vår tur  
kund med 1424 kr för utförd tömning.  
Förslaget innebär att vi inför ett tillägg till beslutat taxa för 2019 som avser 
tömning av BDT-brunnar. Beloppet utgår från det vi betalar till Ragnsells med 
påslag på 5 % för interna kostnader. 
 
 
 
Susanne Korduner 
Kommunchef 
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