
 

 
 Fastställd i Kommunfullmäktige 2022-12-19, § 550  

SLAMTAXA 2023 
KIRUNA KOMMUN 
GÄLLER FRÅN 2023-01-01 

ALLMÄNT 
Alla avgifter i denna slamtaxa är inklusive moms. För 
mer ingående information om bestämmelser och 
taxans konstruktion hänvisar vi till dokumentet 
Avfallstaxa Kiruna kommun 2023, du hittar den på 
vår hemsida tekniskaverkenikiruna.se/taxor 
 
PRIS PER SLAMTÖMNING OCH ÖVRIG TÖMNING 
 0-3 m3 >3-7m3 

Fast boende (slam), ordinarie 
tömning 

2 360 kr1 2 596 kr2 

Fritidshus (slam), ordinarie 
tömning 

2 360 kr1   2 596 kr2 

Extra slamtömning3 2 390 kr/tim   2 390   kr/tim 
Extra tömningsavgift3 323 kr 323 kr 
Extra avgift tunga lock4 636 kr   636 kr 

 Extra avgift bomkörning5 636 kr   636 kr 
 
 

Samtliga avgifter avser tömning under ordinarie 
arbetstid 
1 Avser tömningar av max 3 m3 slam från 
hushållsspillvatten. Inklusive tömningsavgift. 
2 Avser tömningar av max 7 m3 slam från 
hushållsspillvatten. Inklusive tömningsavgift. 
3 Avser tömningar utöver förbeställda, ordinarie 
tömningar. 
4 Avser brunnslock som väger över 15 kg 
5 Avser tömningar som inte kunde genomföras pga. 
hinder.   
 
Ordinarie tömning planeras så att tömning enbart 
sker inom ordinarie arbetstid, mellan 07.00-15.45. 

 
ORDINARIE TÖMNING AV SLAM 
FRÅN HUSHÅLLSSPILLVATTEN 
Fast boende och fritidshus kan välja att ha ordinarie 
tömning upp till tre gånger per år. För fast boende är 

en tömning per år ett minimikrav. Fritidshus kan få 
dispens och ha tömning enbart vartannat år om behov 
inte föreligger oftare. 
 
Ordinarie slamtömningsavgift avser tömning av slam 
från hushållsspillvatten upp till en maximal volym av 7 
m3. Tömning utöver 7 m3 debiteras enligt extra 
slamtömning. 
 
Ordinarie tömning förbeställs av Tekniska Verken, 
varvid ett tömningskontrakt upprättas. 
Tömningskontraktet gäller tills det sägs upp, vilket 
innebär att när ett tömningskontrakt har ingåtts 
behöver ordinarie tömning inte förbeställas varje år. 
Vid förbeställd ordinarie slamtömning samordnas 
tömningen med fler närbelägna fastigheter, varvid 
avgiften kan hållas lägre än vid extra tömning. Har 
tömningskontrakt inte ingåtts och slamtömning begärs 
debiteras fastighetsägaren enligt extra slamtömning. 

 
EXTRA TÖMNING AV SLAM 
FRÅN HUSHÅLLSSPILLVATTEN 
Har ordinarie tömning inte förbeställts eller om 
fastigheten behöver fler tömningar än tre per år kan 
extra slamtömning begäras. 

Extra slamtömning debiteras utifrån verklig arbetstid 
för att utföra tömningen. Timdebiteringen för extra 
tömning inkluderar slambilens maskintid samt 
personalens arbetstid. För extra slamtömning 
debiteras även en extra tömningsavgift, vilken avser 
att täcka de extra administrativa kostnaderna som 
uppstår när slam- tömningen inte samordnats med 
ordinarie tömningar. 
För extra tömningar utöver ordinarie arbetstid 
tillkommer övertidsersättning. 

 
KONTAKTUPPGIFTER 

För att upprätta tömningskontrakt eller 
beställa extra slamtömning, kontakta kundtjänst 
telefon 0980-707 23 eller info@tvab.kiruna.se 
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