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Årlig taxa livsmedelshanterande verksamheter 
Gäller fr.o.m. att beslut är fattat i kommunfullmäktige 2021.  
 
Avgiften har sin lagliga grund i TAXA för Eksjö kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning fastställd av kommunfullmäktige i november 2021. 
 
Avgift tas ut enligt nedanstående tabell, där fastigheter delas in i grupper utifrån grad av 
avskiljning och årlig debiterad mängd spillvatten. Årlig förbrukning bestäms utifrån 
föregående års förbrukningsmängd. Avgiften delas upp kvartalsvis. Byte av taxegrupp till 
följd av ändring av fastighetens fettavskiljning eller spillvattenförbrukning sker vid 
nästkommande årsskifte.  

 
Årlig avgift (SEK exkl moms) 
 
 Årlig vattenförbrukning 

Taxegrupp <200 m3 200-500 m3 >500 m3 

A: Godkänd 
fettavskiljning 

0 0 0 
 

B: Viss 
fettavskiljning 

4 000 11 000 25 000 

C: Ej godkänd 
fettavskiljning 

8 000 22 000 50 000 

 
 

Det åligger fastighetsägare att inkomma till Eksjö Energi med uppgifter som visar vilken 
taxegrupp verksamheten tillhör, enligt nedan. Fastighet som upplåter lokal för 
livsmedelhanterande verksamhet placeras i annat fall i Taxegrupp C.  
 
Definiton av Taxegrupper  
 
A) Godkänd fettavskiljning  
Fastigheter som placerar sig i denna grupp kan redovisa att de uppfyller samtliga av 
dessa punkter: 
 
 Fastigheten har installerad fettavskiljare som uppfyller standarden SS-EN-1825-1 i 

konstruktion och är dimensionerad enligt SS-EN-1825-2.  
 Fastigheten har fettavskiljare som töms regelbundet i enlighet med standarden, 

enligt tillverkarens rekommendation eller har godkänd dispensansökan avseende 
tömningsintervall. 

 Fettavskiljarens kondition bedöms vid årlig besiktning. Funktion, dimension och 
tömningsintervall bedömdes vara korrekt vid senaste årliga besiktning. Vid eventuell 
provtagning understiger avloppsvattnet 100 mg fett/liter vatten. 

 Fastighetsägaren för tömnings- och underhålljournal. 
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Fastighetsägare kan söka dispens från kravet på fettavskiljning och kan på så sätt också 
placeras i grupp A. Dispensansökan kan bifallas då man har en livsmedelshanterande 
verksamhet som bedöms inte släppa ut mer än en obetydlig grad av fett till det 
kommunala ledningsnätet. 
 

  
 
B) Viss fettavskiljning  
Fastigheter som uppfyller ett av dessa krav placeras i denna grupp: 
 Fastigheten har installerad fettavskiljare som töms regelbundet. Skötsel och 

tömning kan redovisas i form av journal. 
 Fastigheten har ingen fettavskiljare, men fastighetsägaren kan redovisa att 

uppsamling av fett sker på annat sätt och Eksjö Energi bedömer att uppsamlingen av 
fett är påtaglig och utsläpp av fett till spillvattennätet motsvarar hushållspillvatten. 

 
Exempel på när fastigheten bedöms tillhöra grupp B istället för grupp A: 
 Fastigheten har fettavskiljare, som uppfyllde kraven för grupp A, men där 

dimensioneringen inte längre stämmer med aktuell omfattning av verksamheten. 
 Fettavskiljaren töms regelbundet, men tömningsentrepenör rapporterar överfylld 

behållare och fettavskiljningen godkänns inte vid besiktning.  
 Fettavskiljaren uppfyller tekniska krav, men fastighetsägaren kan inte redovisa 

skötsel och tömning av fettavskiljaren korrekt.  
 Fettavskiljaren är gammal och det är inte möjligt att visa att den uppfyller nu 

gällande krav. 
 

 
 
C) Ej godkänd fettavskiljning  
Fastigheter som inte kan visa att de uppfyller kraven för grupp A eller B tillhör grupp C. 
 
 

 


