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SLAMTÖMMNINGSTAXA SORSELE KOMMUN FRÅN 2020-04-01 
 
Tidigare taxa har varit gällande sedan 2018-01-01 
 
Slamtömning av enskilda brunnar sker enligt avfallsföreskrifterna. 
Tömning sker endast om framkomlig väg för aktuellt fordon finns. 
Tömning kan vägras om brunnet eller närliggande terräng kan anses vara en 
arbetsskyddsrisk. 
Kommunen står inte för kostnader i samband med att tillfartsväg till brunn skadas vid 
tömning. 
 
Fastighetsägare med abonnemang och som inte har för avsikt att ändra detta 
behöver inte anmäla att dom vill ha sina brunnar tömda. Tömning av dessa brunnar 
sker automatiskt efter kommunens abonnentlista. 
Fastighetsägare är skyldig till kommunen ändra antal tömningar, uppsägningar eller 
annat som påverkar tömningen av brunnet. 
 
Fastighetsägare som inte har fasta abonnemang ska anmäla tömning till kommunen 
senast 1 maj aktuellt år. 
Efteranmälningar leder till förhöjda kostnader.  
 
Taxan kan komma att förändras om myndighetspåverkan inträffar under gällande 
taxeår. 
 
Abonnemang: 
 
Tömning av brunn med max. volym av 3 m3  1 740 kr  
 
Tömning av brunn 3-6 m3   2 350 kr  
 
Tömning av brunnar över 6 m3 debiteras med  3 000 kr/tömning 
     plus 1 500 kr/tim för tid 
     över en (1) timme.  
 
Brunnsägare som ej har abonnemang d.v.s. brunnar som avropas för tömning efter 
den 1 maj aktuellt år påförs förutom tömningstaxa en avgift om  
     1 500 kr/brunn.  
 
Akuta tömningar av brunnar p.g.a. avloppsstopp, fullt brunn o.s.v. påförs förutom 
tömningstaxa en avgift om   800 kr/brunn  
 
Avstånd till brunn över 5 m   600 kr/tillfälle  
 
Kan inte fordonet komma närmare brunnet än 5 m och använda fastmonterad slang 
påförs en extra avgift då annan utrustning måste användas. 
 
Framkörningsavgift    800 kr/tillfälle  
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Framkörningsavgift används då det inte går att tömma brunnet p.g.a. hinder, 
bristfällig väg, arbetsskyddsrisker eller att abonnent vägrar tömning. 
 
Avsteg från gällande abonnemang   800 kr/tillfälle 
 
Avsteg från gällande abonnemang används då brunnsägare ändrar sitt abonnemang 
t.ex. att begära att tömning ej ska ske trots att kunden har ett abonnemang. 
 
Gällande typer av abonnemang 
 
Abonnemang: Tömning 1 ggr/år  (vår alt.höst) 
  Tömning 2 ggr/år  (vår och höst) 
  Tömning 1 ggr/vartannat år (vår alt.höst) 
 
Andra abonnemang tillämpas inte. 
 
Fastighetsägare kan söka dispens från gällande abonnemang för tömning av brunn 
med längre tömningsintervall än gällande abonnemang. Dispensen söks hos 
Samhällsbyggnadsnämnden i Sorsele kommun som tillika är tillsynsmyndighet för 
enskilda brunnar. 
 
Abonnent är ansvarig och måste tillse att fastigheten har erforderligt och till 
fastigheten lämpligt abonnemang för att undvika extra kostnader. 
Taxan gäller under förutsättning att det endast är en abonnent. 
 
Det är alltid fastighetsägaren som är ansvarig för sitt avloppsbrunn och abonnemang. 
Arrendator eller hyresgäst kan inte teckna abonnemang.  
 
I ovanstående taxor ingår del av drift av slamavvattningsytor, behandling och 
avsättning av behandlat slam från enskilda brunnar enligt myndighetskrav. 
 
Avgifterna inkluderar 25 % mervärdesskatt. 
 
Vid försenad betalning äger Sorsele kommun rätt till ersättning för skriftliga 
betalningspåminnelser med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt lagen om 
ersättning om inkassokostnader mm. 
 
Denna taxa gäller från och med 2020-04-01 
 


