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TAXA FÖR SLAM OCH FETTAVSKILJARE FÖR KÄVLINGE
KOMMUN
§ 1 Betalningsansvar
Fastighetsägaren eller den, som i stället för fastighetsägaren är skattskyldig för fastigheten
enligt kommunalskattelagen, skall erlägga angivna avgifter. Avgiftsskyldighet kan efter
tekniska nämndens godkännande dock överföras på nyttjanderättshavare med dennes
medgivande.

§ 2 Giltighet
Denna taxa träder i kraft fr o m 2018-01-01 och gäller tills vidare.

§ 3 Debitering
Avgifter debiteras i intervall, som tekniska nämnden beslutar, med förfallodagar mitt i
debiteringsperioden.
Sker betalning inte inom föreskriven tid skall betalningsansvarig till SYSAV utge ränta och
ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet.
Ränta beräknas efter den räntesats som kommunstyrelsen vid varje tillfälle fastställt som
dröjsmålsränta.
Om påminnelse utgår kommer avgift härför att påföras enligt Kävlinge kommuns kravrutiner.

§ 4 Avgiftsreglering
Avgifter i taxan regleras enligt indextalet 321,97 (2017-06) i konsumentprisindex (KPI). När
detta index ändras, har tekniska nämnden rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte
oftare än en gång årligen.
Ändras mervärdesskatten får särskild avgiftsreglering ske därefter.

§ 5 Slam och fettavskiljare
Tömning av enskilda avlopp (Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk) (Ordinarie)
Tömning sker en gång per år enligt fastställt schema avisering sker innan tömning

Storlek m3
0-3
3-6
6-9

Antal tömningar per år
1
1
1

Taxa inkl moms
1235
1645
2310

Tömning av BDT-vatten (köksbrunn) i samband med annan
tömning (Ordinarie)
Storlek m3
Antal tömningar per år
Taxa inkl moms
0-1
1
445
1-2
1
560
Tömning av BDT-vatten (köksbrunn) utan samband med annan
tömning (Budad)
Storlek m3
Antal tömningar per år
Taxa inkl moms
0-1
1
1320
1-2
1
1460
Tillfälliga toalettvagnar o dyl. för disk och avloppsvatten
(Budad)
Storlek m3
Antal tömningar per år
Taxa inkl moms
0-1
1
1385
1-2
1
1645
Tömning av Fettavskiljare (Ordinarie)
Töms minst 4 gånger per år efter fastställt schema.
Endast av kommunen kvalitetssäkrat fettavskiljarslam

Storlek m3
0-1
1-2
2-3

Antal tömningar per år
4
4
4

Taxa inkl moms
1100
1450
1940

Övriga tjänster och Extra tjänster
Tillägg för m3 utöver angiven volym
slam
Tillägg per m3 utöver angiven volym
fettavskiljare
Framkörningsavgift/Bomkörning

Taxa inkl moms
265
440
870

Slanglängder över 25 m
(Pris per 10-tal meter)
1 st ( 26-35 m)
2 st ( 36-45 m) osv.

Taxa inkl moms

Budad tömning
Inom 5 arbetsdagar 3 m3
Inom 1 arbetsdag (Akut) 3 m3
Inom 4 Timmar (Jour) 3 m3

Taxa inkl moms
2035
2410
4415
8285
8285
265

125
250

vard 07.00-19.00
vard 19.00-07.00
lör/sön/helg 00.00-24.00

3

3

Tillägg per m utöver 3 m
slam
Tillägg per m3 utöver 3 m3
fettavskiljare

440

Timpris slamsugare inkl förare

vard 06.00-20.00
vard 20.00-06.00
lör/sön/helg 00.00-24.00

Kombibil
Renspolning med hetvatten

Taxa inkl moms
1620
2750
3940
1620
1620

