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1. Renhållningstaxa för slam, Mölndals stad 

 
Renhållningstaxan beslutades av kommunfullmäktige 2022-04-13 och gäller från 
och med den 1 maj 2022. Taxan avser de avgifter som enligt 5 avd, 27 kap, 4-6 § 
Miljöbalken kan tas ut för hantering av avfall. 
 
Kommunen är ansvarig för den hantering som innebär insamling, transport samt 
återvinning eller bortskaffande av slam. Fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare är skyldiga att lämna slam till Mölndals stads tekniska 
förvaltning enligt de bestämmelser som anges i kommunens renhållningsordning. 

 
1.1. Avfallsföreskrifter i Mölndals stad  
I kommunens gällande lokala avfallsföreskrifter finns regler som bl.a. föreskrifter 
om hämtning, tillgänglighet, slanglängder och transportvägars utformning. 
Fastighetsinnehavaren är ansvarig för att kommunens regler om avfallshantering 
enligt gällande lokala avfallsföreskrifter i Mölndals stad om avfallshantering följs.  
För att kommunen ska omhänderta avfall i enlighet med denna renhållningstaxa 
ska kraven i kommunens gällande lokala avfallsföreskrifter i Mölndals stad vara 
uppfyllda.  
 
1.2 Definitioner  
Begrepp som förekommer i denna renhållningstaxa har samma betydelse som i 
lokala avfallsföreskrifter för Mölndals stad.  
 
 
 
2. Allmänna bestämmelser  

 
2.1. Avgiftsskyldighet  
Avgifter i denna renhållningstaxa ska betalas till kommunen.  
Avgiften ska betalas av fastighetsinnehavaren. Med fastighetsinnehavaren avses 
den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Mottagande av faktura kan efter 
överenskommelse mellan Mölndals stad, fastighetsinnehavare och 
nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsutövare eller hyresgäst, överlåtas till 
nyttjanderättshavare. Fastighetsinnehavaren är betalningsansvarig för betalningen i 
de fall nyttjanderättshavaren inte betalar faktura till kommunen. Betalas inte 
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faktura i tid debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt övriga kostnader för 
påminnelser och inkasso.  
 
Om en brunn, tank eller avskiljare vid ordinarie hämtningstillfälle inte har använts 
sedan föregående hämtning, räknas det ändå som hämtning och debiteras enligt 
taxan. Detsamma gäller om en brunn, tank, avskiljare som inte är tillgängligt för 
hämtning eller som av andra skäl inte kunde tömmas vid det ordinarie 
hämtningstillfället.  
 
Tömning av tank, brunn, eller avskiljare faktureras varje kvartal. Vissa tillfälliga 
avgifter eller tjänster kan debiteras med ett tätare intervall.  
Samtliga avgifter i denna renhållningstaxa anges inklusive och exklusive 
lagstadgad mervärdeskatt, där annat inte anges. 
  
2.2. Ändringar som påverkar hämtningen av slam 
Behov av ändring av uppställningsplats eller annat som påverkar 
tömningsmöjligheten eller förutsättningarna för att tömning av brunn, tank eller 
avskiljare ska snarast meddelas till tekniska förvaltningen.  
 
2.3. Tillämpning  
Frågor angående tillämpning och tolkning av renhållningstaxan följer tekniska 
nämndens delegation. För hämtning och behandling av avfall eller utförande av 
tjänster som inte kan debiteras enligt kap 3- 5 i renhållningstaxan, fastställs 
avgiften enligt kap 6.  
I övrigt hänvisas till kommunens renhållningsordning och till övrig 
avfallslagstiftning.  
 
 
3. Avgifter för slam 

Alla avgifter är här redovisade inklusive och exklusive moms. I grundavgiften 
ingår behandlingsavgift. 
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3.1. Grundavgift för tömning av slam 
 
Vardagar 7-16 
 

Behållartyp Volym, m3 Grundavgift, 
kr/gång,tim 
Exkl. moms 

Grundavgift, 
kr/gång,tim 
Inkl. moms 

Brunn  0,1-3,0 828 1035 

Brunn  >3,0-6,0 1330 1663 

Minireningsverk 0,1-3,0  828 1035 

Minireningsverk >3,0-6,0  1330 1663 

Brunn, Minireningsverk, >6,0 
tillkommande kostnad per 3 m3.  

 671 839 

Tank  0,1-3,0 828 1035 

Tank  >3,0 -6,0 1330 1663 

Tank, >6,0 tillkommande kostnad per 3 
m3. 

 671 839 

Fettavskiljare  0 - 2,0 1397 1746 

Fettavskiljare  >2,0 -4,0 2503 3129 

Fettavskiljare  >4,0 -6,0 3812 4765 

Fettavskiljare >6,0 tillkommande 
kostnad per 2 m3. 

 1325 1656 

Slanglängd över 20m, tillägg var 10:e m  206 258 

Extraman, timavgift  515 644 

Bomkörning  450 563 
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Akut 7-16 

Om tömning måste ske tidigare än 2 arbetsdagar efter beställningsdagen gäller 
nedanstående avgifter. 

Behållartyp Volym, m3 Grundavgift, 
kr/gång,tim 
Exkl. moms 

Grundavgift, 
kr/gång,tim 
Inkl. moms 

Brunn  0,1-3,0 1191 1489 

Brunn  >3,0-6,0 1693 2116 

Minireningsverk 0,1-3,0  1191 1489 

Minireningsverk >3,0-6,0  1693 2116 

Brunn, Minireningsverk, >6,0 
tillkommande kostnad per 3 m3.  

 671 839 

Tank  0,1-3,0 1191 1489 

Tank  >3,0 -6,0 1693 2116 

Tank, >6,0 tillkommande kostnad per 3 
m3. 

 671 839 

Fettavskiljare  0 - 2,0 2002 2503 

Fettavskiljare  >2,0 -4,0 3229 4036 

Fettavskiljare  >4,0 -6,0 4659 5823 

Fettavskiljare, >6,0 tillkommande 
kostnad per 2 m3. 

 1325 1656 

Slanglängd över 20m, tillägg var 10:e m  206 258 

Extraman, timavgift  515 644 

Bomkörning  450 563 
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Akut 16-07 och helgdag 

Om tömning måste ske mellan 16-07 vardagar samt lör och helgdagar gäller 
nedanstående avgifter 

Behållartyp Volym, m3 Grundavgift, 
kr/gång,tim 
Exkl. moms 

Grundavgift, 
kr/gång,tim 
Inkl. moms 

Brunn  0,1-3,0 2728 3410 

Brunn  >3,0-6,0 3278 4098 

Minireningsverk 0,1-3,0  2728 3410 

Minireningsverk >3,0-6,0  3278 4098 

Minireningsverk, >6,0 tillkommande 
kostnad per 3 m3.  

 913 1141 

Tank  0,1-3,0 2728 3410 

Tank  >3,0 -6,0 3278 4098 

Tank, >6,0 tillkommande kostnad per 3 
m3. 

 913 1141 

Fettavskiljare  0 - 2,0 3835 4794 

Fettavskiljare  >2,0 -4,0 5251 6563 

Fettavskiljare  >4,0 -6,0 6666 8333 

Fettavskiljare, >6,0 tillkommande 
kostnad per 2 m3. 

 1809 2261 

Slanglängd över 20m, tillägg var 10:e m  206 258 

Extraman, timavgift  773 966 

Bomkörning  2100 2625 
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4. Tilläggsavgift för extra slanglängder. 

I grundavgiften ingår kostnad för slangländer < 20 m. Därutöver betalas för extra 
slanglängder per extra 10 m. 
 
 
5. Allmänna bestämmelser 

 
5.1. Index 
Taxans avgifter är indexreglerade. Index är baserat på indextal 
för hantering av hushållsavfall och latrin enligt indextalet av SCB på uppdrag av 
Avfall Sverige Avfallsindex A12:1MD med juni 2021 som basår. 
 
Indexförändringarna bestäms en gång per år och grundas på index för juni månad. 
Har detta index ändrats med minst 2 enheter äger tekniska nämnden rätt att reglera 
avgifterna högst upp till aktuell indexnivå. Avgiftsreglering sker per den 1 januari 
året efter senaste juniavläsning. 
Reglering av avgifter utanför index kan ske om särskilda omständigheter 
föranleder det. 
 
5.2. Avgiftsskyldighet 
Fastighetsinnehavaren, eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen 
skall anses som ägare, skall erlägga angivna avgifter. Tekniska förvaltningen kan 
efter skriftlig ansökan medge att avgiftsskyldigheten överförs på 
nyttjanderättshavare. Ansökan till tekniska förvaltningen skall vara undertecknad 
av både fastighetsägaren och nyttjanderättshavare. 
Det åligger fastighetsinnehavare eller avgiftsansvarig nyttjanderättshavare att 
underrätta tekniska förvaltningen vid förändringar, t ex ägarbyte, som medför att 
annan blir avgiftsansvarig. 
 
Vid överlåtelse av fastighet erlägger köparen avgift som belöper sig för tiden efter 
tillträdesdagen. 
 
Avgiften erläggs till Mölndals stads tekniska förvaltning vid den tidpunkt som 
angivits på faktura. 
Om behållare vid ordinarie hämtningstillfälle är tom och hämtning således ej 
erfordras, räknas dock taxemässigt att hämtningsskyldigheten fullgjorts.  
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Detsamma gäller om behållare eller anläggning inte är tillgänglig för hämtning 
eller tömning vid ordinarie hämtningstillfälle eller vid tillfälle som 
överenskommits. 
 
5.3. Mervärdesskatt 
Lagstadgad mervärdesskatt (f n 25 %) tillkommer på samtliga avgifter i taxan. 

5.4. Ändrade hämtningsförhållanden 
Den som är avgiftsansvarig skall omgående anmäla ändrade 
hämtningsförhållanden till tekniska förvaltningen. Ökning eller minskning av 
renhållningsavgifterna som orsakas av ändrade förhållanden regleras vid 
påföljande debiteringstillfälle. 

Uppehåll i hämtning, förlängt hämtningsintervall och undantag från skyldighet att 
lämna hushållsavfall kan medges av miljönämnden i enlighet med lokala 
avfallsföreskrifterna kapitel 5.  

5.5. Hämtning av grovavfall, extrahämtning och andra 
avvikande tjänster inom avfallshanteringen 
Utöver de fall som upptagits i denna taxa äger tekniska nämnden, eller i den mån 
tekniska nämnden uppdrar åt tekniska förvaltningen, att fastställa 

• avgifter för grovavfallshämtning efter särskild beställning, extrahämtningar, 
containerhyror samt hyror för behållare som inte förekommer i taxan 

• avgifter i fall då hämtningsförhållandena väsentligt avviker från de 
förutsättningar som taxan grundats på 

• avgifter för hämtning av återvinningsmaterial 
• tillämpningsbestämmelser 
• avgifter för mottagning vid återvinningscentral och Kikås avfallsanläggning 

från verksamheter och hushåll som medgetts undantag från skyldighet att lämna 
hushållsavfall 
 

Avgifterna enligt denna rubrik skall beräknas enligt de grunder som anges i 27 kap 
5 § miljöbalken. 

5.6. Övriga bestämmelser 
Utöver vad som angivits ovan gäller föreskrifter och anvisningar i kommunens 
renhållningsordning. 

5.7. Beslut om avgifter 
Avgifterna i taxan gäller fr.o.m. 2022-05-01. 
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