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Avgifter för handläggning av enskilda 
avloppsanläggningar och dispenser från 
renhållningsordningen 
 
Följande avgifter gäller fr.o.m. 1 januari 2023 för anmälan eller ansökan om enskilt avlopp 
samt anmälan och dispenser från renhållningsordning. Timavgiften är 1200 kronor från 
och med den 1 januari 2023.  
 

Avlopp från ett hushåll 
 

Avlopp från vattentoalett som leds till sluten tank 4800 kr 

Avlopp från enbart bad-, disk- och tvätt (BDT) 4800 kr 

Avlopp från vattentoalett och bad-, disk- och tvätt (BDT) 
 med utsläpp till mark eller vatten 

9600 kr 

Avlopp från vattentoalett till sluten tank. Bad-, disk- och tvättvatten till 
avloppsanläggning med utsläpp i mark eller vatten.  

9600 kr 

Ansluta vattentoalett till befintligt BDT-anläggning 4800 kr 

Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

4800 kr 

Förnyelse av tillstånd då tiden för att ta tillståndet i anspråk har löpt ut timavgift 

Ändring av tillstånd för byte av produkt för rening då tillstånd erhållits 
max 5 år tillbaka i tiden och miljö- och hälsoskyddsförhållandena är de 
samma. 

timavgift 

Avlopp från flera hushåll (gemensamt avlopp) 
 

Tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 personekvivalenter 12 000 kr 

Tillståndspliktig avloppsanordning för 26-200 personekvivalenter timavgift 

 

Eget omhändertagande latrin, urin, kompostering av matavfall 
förändrat slamtömningsintervall m.m. 

 

Eget omhändertagande av slam eller latrin (mulltoa m.m.) 1200-2400 kr 

Eget omhändertagande av urin (utan latrinkompostering) 600 kr 

Installation förbränningstoalett/askhantering 600 kr 

Förlängt tömningsintervall för slam 1200 kr 

Förnyelse av tömningsintervall för slam 600 kr 

Anmälan om kompostering av matavfall via e-tjänst www.tierp.se 600 kr 

Anmälan om kompostering av matavfall via pappersblankett 1200 kr 

 
Avgift även om ansökan avslås  
Kommunstyrelsen tar även ut en avgift om ansökan avslås. Avgift tas inte ut om ansökan 
återkallas innan handläggningen har påbörjats.   
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