Prislista för tömning av sluten (tät) tank
Pris med abonnemang
Priserna avser tömning av sluten tank max 3,0 m³

En (1) tömning per år (vår eller höst):		
Två (2) tömningar per år (vår och höst):					

2 060 kr
4 120 kr

Pris vid budning/tömning vid behov (avrop)
Priserna avser tömning av sluten tank max 3,0 m³

• budning inom 8 dygn
• budning inom 1 dygn
• akut budning, kväll och helg utanför vardagar klockan 07.00-16.00

2 655 kr/st
3 345 kr/st
7 955 kr/st

Tömning av sluten tank större än 3,0 m3
Vid tömning av sluten tank större än 3,0 m³ tillkommer +285 kr/m³ på priset,
oavsett om du väljer abonnemang eller budning.

Tidsbokad tömning

(minst fyra arbetsdagar i förväg)						

3 230 kronor/tillfälle

Tilläggstjänster
Lång slang
•

över 20,0 meter till och med 35,0 meter

250 kr

•

över 35,0 till och med 50,0 meter

300 kr

•

över 50 meter

1 170 kr

Tungt lock/behov av två personal

1 125 kr

Framkörning där tömning ej kunnat utföras (bomkörning)			

750 kr

Kontroll av utförd tömning på begäran av kund 				
Avgiften tas endast ut om tömningen är korrekt utförd				

1 170 kr

Västervik Miljö & Energi AB
0490-25 70 50 miljoenergi@vastervik.se www.vmeab.se

Prislista för tömning av slamavskiljare
(2- eller 3 kammarbrunn)
Pris per tömning med abonnemang
Tömning, max 4 m3
Tömning, 4,1-9,0 m3
Tömning större än 9 m3

1 465 kr
2 205 kr
3 295 kr

Pris vid budning/tömning vid behov (avrop)
Priserna avser tömning av slamavskiljare (2- eller 3 kammarbrunn) max 4,0 m³

• budning inom 8 dygn
• budning inom 1 dygn
• akut budning, kväll och helg utanför vardagar klockan 07.00-16.00

2 060 kr/st
2 750 kr/st
7 360 kr/st

Tömning av sluten slamavskiljare (2- eller 3 kammarbrunn större än 4,0 m3
Vid tömning av sluten tank större än 3,0 m³ tillkommer +285 kr/m³ på priset,
oavsett om du väljer abonnemang eller budning.

Tilläggstjänster
Lång slang
•

över 20,0 meter till och med 35,0 meter

250 kr

•

över 35,0 till och med 50,0 meter

300 kr

•

över 50 meter

1170 kr

Tungt lock/behov av två personal

1 125 kr

Tidsbokad tömning
(minst fyra arbetsdagar i förväg)						

3 230 kronor/tillfälle

Framkörning där tömning ej kunnat utföras (bomkörning)			

750 kr

Kontroll av utförd tömning på begäran av kund 				
Avgiften tas endast ut om tömningen är korrekt utförd			

1 170 kr

Västervik Miljö & Energi AB
0490-25 70 50 miljoenergi@vastervik.se www.vmeab.se

Prislista för tömning av urintankar
Pris med abonnemang
955 kr
Tömning, max 3 m3
Vid tömning av urintank större än 3,0 m³ tillkommer +140 kr/m³ på priset,
oavsett om du väljer abonnemang eller budning.

Pris vid budning/tömning vid behov (avrop)
Priserna avser tömning av urintank max 3,0 m³

• budning inom 8 dygn
• budning inom 1 dygn
• akut budning, kväll och helg utanför vardagar klockan 07.00-16.00

Tidsbokad tömning

(minst fyra arbetsdagar i förväg)						

1 550 kr/st
2 240 kr/st
6 850 kr/st

3 230 kronor/tillfälle
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Prislista för latrinhämtning
Pris med abonnemang
• Säsongsabonnemang, 12 ggr

		
3 420 kronor

• Säsongsabonnemang, 16 ggr

4 560 kronor
210 kr/kärl

Extra kärl vid ordinarie hämtningstur

Extra kärl vid ordinarie hämtningstur

• Helårsabonnemang

Extra kärl vid ordinarie hämtningstur

210 kr/kärl

		
5 985 kronor
210 kr/kärl

Pris utan abonnemang
• Budning/hämtning vid behov*
Framkörningsavgift hämtning
Avgift per kärl tillkommer med		

(*max en gång per år och max fem kärl)

625 kr/tillfälle
100 kr/kärl

Observera!

Vid latrintömningen får tunnan väga
max 15 kilo.

Västervik Miljö & Energi AB
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