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TAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER FÖR TÖMNING AV 

FETTAVSKILJARE 

 

Detta dokument reglerar endast taxa och taxeföreskrifter för tömning av fettavskiljare. Övriga 

renhållningstaxor och föreskrifter framgår av ”Renhållningstaxa och taxeföreskrifter för Karlstads 

kommun”. 

Slam från fettavskiljare vid affär, restaurang, bageri, gatukök och liknande verksamhet ingår i 

begreppet hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Teknik- och fastighetsnämnden är ansvarig 

för hantering av hushållsavfall i form av slam från fettavskiljare. Här ingår tömning, insamling, 

transport och omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i form av fett från 

fettavskiljare inom Karlstads kommun.  

§ 1 Avgifter för renhållningstaxan får tas ut enligt miljöbalken kap. 27, § 4–6. Avgiften är bestämd 

till det belopp som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för hanteringen av avfallet. 

§ 2 Avgiftsskyldig enligt denna renhållningstaxa är fastighetsägare. Avgiftsskyldigheten kan av 

fastighetsägaren överlåtas till nyttjanderättshavaren (till exempel verksamhetsutövare eller 

hyresgäst) efter anmälan till teknik- och fastighetsförvaltningen. Teknik- och 

fastighetsförvaltningen kan häva denna överlåtelse om nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina 

åtaganden och meddelar då fastighetsinnehavaren att denne i fortsättningen ansvarar för avgifterna 

enligt denna taxa. Obetald faktura faller på fastighetsägaren. 

§ 3 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på 

obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

§ 4 Fastighetsägare som har en fettavskiljare installerad i sin fastighet ska anmäla ett 

renhållningsabonnemang för tömning av fettavskiljare. Har fastighetsägare inget abonnemang är 

denne skyldig att beställa ett sådant hos teknik- och fastighetsförvaltningen.  

§ 5 Hämtning av fettavfall  

Ordinarie tömning sker enligt fastställt schema, minst fyra gånger per år. Tömning av fettavskiljare 

debiteras enligt Tabell 1.  

För varje tömningstillfälle tas avgift ut enligt nedan:  

• För själva tömningen tas en tömningsavgift ut för förare och slambil per påbörjad timme. 

Restiden ingår i tömningsavgiften. 

• Kvittblivningsavgift för slutbehandling av fettslammet per kubik (m3). 

• Andel i övergripande administration per tömningstillfälle. 
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Vid akuttömning utanför ordinarie arbetstid tas för föraren ut enkel respektive kvalificerad 

övertidsersättning.  

• Enkel övertid tas ut då tömning utförs två timmar före och efter ordinarie arbetstid och tas ut 

per påbörjad timme. Enkel övertid är mellan 05–07, samt 16.00-18.00. 

• Kvalificerad övertid, tas ut utanför ordinarie arbetstid och tas ut per påbörjad timme. 

Kvalificerad övertid är mellan 18.00-05.00. 

En bomkörningsavgift tas ut om slambilen kört till fastighet men tömning av fettavskiljare inte 

kunnat utföras av anledning som fastighetsägare eller nyttjanderättshavaren förorsakat. 

Tabell 1. Taxor för tömning av fettavskiljare, exklusive moms 

Tjänst Avgift 

Tömningsavgift 1 191 kr/h 

Slutbehandling slam 604 kr/m3 

Administrativ  127 kr/tömningstillfälle 

Akuttömning utanför ordinarie arbetstid 

- enkel övertid, per påbörjad timme 

- kval. övertid, per påbörjad timme 

 

+ 149 kr/h 

+ 396 kr/h 

Bomkörningsavgift 1 191 kronor 

 

Tömningsintervall för fettavskiljare beslutas av teknik- och fastighetsförvaltningen. Fettavskiljaren 

ska dock tömmas minst 4 gånger per år. Om det visar sig att fettavskiljaren behöver tömmas oftare 

kan teknik- och fastighetsförvaltningen kräva det. Tömningsintervall bedöms utifrån verksamheten 

och fettavskiljarens kapacitet. Tömningsintervallet kan variera mellan olika typer av verksamheter. 

För att beviljas färre antal tömningar än fyra gånger per år eller uppehåll i tömningen av 

fettavskiljare, måste en dispensansökan skickas in till teknik- och fastighetsförvaltning. En 

dispensansökan för färre antal tömningar beviljas endast om det är uppenbart att tätare tömning inte 

behövs. Uppehåll i tömningen av fettavskiljare beviljas endast om fettavskiljare inte nyttjas för 

avsett ändamål. 
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