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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-10-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 167
Höjning av VA-taxa (KS 2020.190)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa,

beslutar att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 2021-01-01 eller snarast efter 
kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut,

delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Vallentunavatten AB styrelse.
 
Reservationer
Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter, vilka regleras i 
VA-taxan. Som VA-huvudman är Vallentunavatten skyldig att se över VA-taxan så att den 
speglar de utgifter som föreligger både för att bygga ut den allmänna VA-anläggningen och 
för att på ett säkert sätt sköta och underhålla den.
För att bättre uppnå detta behöver VA-taxan justeras. Förslaget innebär att 
anläggningsavgiften höjs med 9 % och brukningsavgiften med 6 %. Ändringen föreslås gälla 
från och med 1 januari 2021.

Yrkanden
Nicklas Steorn (MP) yrkar att all höjning av taxan ska vara på brukningsavgiften.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och på Nicklas 
Steorns (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Parisa 
Liljestrands (M) yrkande.

Beslutsunderlag
 §125  Höjning av VA-taxa
 Hemställan om ny VA-taxa
 Förslag till beslut om ändring av VA-taxan i Vallentuna kommun, Vallentunavatten 

AB
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 125
Höjning av VA-taxa (KS 2020.190)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa,

beslutar att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 2021-01-01 eller snarast efter 
kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut,

delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Vallentunavatten AB styrelse.

Ärendebeskrivning
Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter, vilka regleras i 
VA-taxan. Som VA-huvudman är Vallentunavatten skyldig att se över VA-taxan så att den 
speglar de utgifter som föreligger både för att bygga ut den allmänna VA-anläggningen och 
för att på ett säkert sätt sköta och underhålla den.
För att bättre uppnå detta behöver VA-taxan justeras. Förslaget innebär att 
anläggningsavgiften höjs med 9 % och brukningsavgiften med 6 %. Ändringen föreslås gälla 
från och med 1 januari 2021.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Hemställan om ny VA-taxa
 Förslag till beslut om ändring av VA-taxan i Vallentuna kommun, Vallentunavatten 

AB
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Tjänsteskrivelse

Höjning av VA-taxa

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa,

beslutar att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 2021-01-01 eller 
snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut,

delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Vallentunavatten AB styrelse. 

Ärendet i korthet
Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter, vilka 
regleras i VA-taxan. Som VA-huvudman är Vallentunavatten skyldig att se över VA-
taxan så att den speglar de utgifter som föreligger både för att bygga ut den allmänna 
VA-anläggningen och för att på ett säkert sätt sköta och underhålla den.
För att bättre uppnå detta behöver VA-taxan justeras. Förslaget innebär att 
anläggningsavgiften höjs med 9 % och brukningsavgiften med 6 %. Ändringen 
föreslås gälla från och med 1 januari 2021.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Förslag till beslut om förändring av VA-taxan i Vallentuna kommun, 

Roslagsvatten

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Roslagsvatten
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Förslag till beslut om ändring av VA-taxan i 
Vallentuna kommun   
Förslag till beslut 

 

Vallentunavatten AB styrelse hemställer om 

att kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa 

att  kommunfullmäktige beslutar att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 2021-01-01 
eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut 

att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Vallentunavatten AB 
styrelse 

 

Sammanfattning 

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter vilka regleras i VA-taxan. Som VA-
huvudman är Vallentunavatten skyldig att se över VA-taxan så att den speglar de utgifter som föreligger både 
för att bygga ut den allmänna VA-anläggningen och för att på ett säkert sätt sköta och underhålla den. 

För att bättre uppnå detta föreslås VA-taxan justeras. Anläggningsavgiften föreslås höjas med 9 % och 
brukningsavgiften med 6 % från och med 1 januari 2021. 
 

Bakgrund 

VA-taxan består av två delar, dels engångsavgifter (anläggningsavgifter, § 5-11) som betalas då fastigheten 
bereds möjlighet att ansluta till den allmänna VA-anläggningen och dels årliga avgifter (brukningsavgifter, § 
12-19).  

Detta ärende gäller både anläggningsavgifterna och brukningsavgifterna. Avgifternas storlek beror för en 
bostadsfastighet av antalet lägenheter på fastigheten men också av fastighetens tomtyta samt av hur många 
nyttigheter dricksvatten, spillvatten och dagvatten) som fastigheten har behov av och bereds möjlighet att 
utnyttja. För en industri/verksamhets fastighet beror avgifternas storlek på BTA-yta, tomtstorlek samt antalet 
nyttigheter.  

Avgifterna i VA-taxan ska spegla den genomsnittliga kostnaden för att bygga ut VA till en fastighet inom 
Vallentunavattens verksamhetsområde. Utgifterna för utbyggnaden måste över tiden gå jämnt upp, dvs 
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inkomster och utgifter måste ta ut varandra. För att inte belåningsgraden ska öka för Vallentunavatten måste 
det ske en höjning av anläggningsavgifterna.  

Brukningstaxan (§ 12-19) finansierar drift och underhåll av befintlig VA-anläggning, nödvändiga 
reinvesteringar samt kapitaltjänstkostnader för framtunga och ofinansierade investeringar. Brukningsavgiften 
är den löpande avgift som en fastighetsägare betalar för att använda VA-anläggningen i form av tillgång till 
vatten och avledande av spillvatten, samt i förekommande fall hantering av dagvatten.  

VA-taxans avgifter ska vara rättvist fördelade efter den nytta som en fastighet anses ha av den allmänna VA-
anläggningen. Dessutom gäller självkostnadsprincipen vilken innebär att avgiften inte får vara större än vad 
som behövs för att täcka de nödvändiga kostnader som krävs för att ordna den allmänna VA-anläggningen. 
 

Förslag till höjning av anläggningsavgiften 

Under de senaste åren har relativt få exploateringar genomförts vilket innebär mindre intäkter efterföljande 
år. Under 2021-2023 beräknas genomförande av flera större detaljplaner påbörjas vilka bedöms börja 
generera intäkter först 2022/2023. Under perioden 2022-2030 planeras även flera stora investeringar i 
huvudanläggningar; huvudledningarna mellan Brottby och Bällstaberg ska färdigställas och på sikt kopplas till 
en ny anslutningspunkt till Käppala, nya huvudledningar ska anläggas från Kårsta och anslutas till 
huvudledningarna i Brottby samt att huvudvattenledningen mellan Molnby och Lindholmen ska 
dimensioneras upp. Dessa investeringar möjliggör fortsatt bebyggelseutveckling i kommunen men genererar 
små direkta anläggningsintäkter. Sammantaget har anläggningstaxan därför en låg täckningsgrad under 
kommande år.  

Vallentunavatten föreslår en höjning av anläggningstaxan med 9 % för år 2021 som ett steg o att åstadkomma 
en ekonomi i balans för de projekt som planeras framöver. 
 

Ny föreslagen avgift 

Den föreslagna förändringen i VA-taxan gäller endast paragraf 5 enligt nedan, se kursivt: 

§ 5  

5.1 För fastighet skall erläggas anläggningsavgift.  

Avgift utgår per fastighet med:  

a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning                                                                      
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df   om (90 405) 98 541 kr 

b) en avgift avseende del i kostnad för huvudanläggningar   om (61 299) 66 816 kr 

c)  en avgift per m2 tomtyta    om (73) 80 kr 

d)  en avgift per lägenhet     om (52 479) 57 202 kr 
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Beräkningsexempel  

I nedanstående tabeller presenteras nuvarande avgift och föreslagen förändring för en fastighet som ansluter 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten. För en fastighet med ett enbostadshus varierar avgiften beroende på 
hur stor tomtyta fastigheten har. Det finns en begränsningsregel för fastigheter bebyggda med 1-2 bostads-
enheter som innebär att avgiften inte ökar med stigande tomtyta över 3 000 m2.  

Förslaget till höjning av anläggningsavgiften innebär följande höjning av avgiften för en fastighet bebyggd med 
ett enbostadshus inkl. moms: 

Tabell 1: Småhus som ansluter vatten, spill och dagvatten 

Fastighetsstorlek Nuvarande 
taxa [kr] 

Förslag 2021 [kr] Föreslagen 
höjning 

800 m2 * 262 583  286 559 9 % 

1 200 m2 291 783 318 559 
9 % 

2 000 m2 350 183 382 559 
9 % 

3 000 m2 423 183 462 559 
9 % 

4 000 m2 423 183 462 559 
9 % 

* Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m2 och en vattenförbrukning om 150 m3/år och används bland annat i jämförelsesyfte. 

 
Många fastigheter i omvandlingsområden har bara behov av vatten och spillvatten då de klarar 
omhändertagandet av dagvatten lokalt. Småhus som ansluter enbart vatten och spill får följande höjning inkl. 
moms: 

Tabell 2: Småhus som ansluter vatten och spill 

Fastighetsstorlek Nuvarande 
taxa [kr] 

Förslag 2021 [kr] Föreslagen 
höjning 

800 m2 214 587 234 174 9 % 

1 200 m2 237 947 259 774 9 % 

2 000 m2 284 667 310 974 9 % 

3 000 m2 343 067 374 974 9 % 

4 000 m2 343 067 374 974 9 % 
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För storhus t.ex. hyreshus och bostadsrättsfastigheter innebär höjningen för fastigheter som ansluter alla 
nyttigheter (vatten, spill och dagvatten) följande inkl. moms: 

Tabell 3: Storhus som ansluter vatten, spill och dagvatten 

Antal lägenheter, 
Fastighetsstorlek 

Nuvarande 
taxa [kr] 

Förslag 2021 [kr] Föreslagen 
höjning 

15 lgh, 800 m2 ** 997 289 1 087 387 9 % 

20 lgh, 2 000 m2 1 347 284 1 469 397 9 % 

15 lgh, 5 000 m2 1 303 889 1 423 387 9 % 

** Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m2 tomtyta och en vattenförbrukning om 2000 m3/år. Har två stycken 
parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m3/h.  
 

Förslag till höjning av brukningsavgiften 

Roslagsvattens nya organisation och verksamhetsmål innebär ett större fokus på produktionsavdelningen, där 
bland annat förnyelsetakten ska öka, antalet bräddningar minska och mängden ovidkommande vatten i 
avloppsanläggarna reduceras. I samband med utvecklingen av centrala Vallentuna krävs också omläggning av 
befintliga ledningar, vilket till stor del belastar brukningstaxan, liksom upprustning av pumpstationer och 
Kårsta avloppsreningsverk. 

En höjning av brukningstaxan med 6 % från 2021 är ett första steg för att täcka ökade investeringar i befintliga 
anläggningar samt ökade personalkostnader i den expanderande produktionsavdelningen. 

 
Ny föreslagen avgift 

Den föreslagna förändringen i VA-taxan gäller endast paragraf 12 enligt nedan, se kursivt: 

§ 12 

12.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.  

Avgift utgår per fastighet med (qn = vattenmätarens nominella flöde):  

a)  en fast avgift per år och mätare (grundavgift)   
 1.   qn 2,5 m3/h i 1- och 2-bostadshus  (2 472) 2 620 kr 
 2.   qn 2,5 m3/h    (8 202) 8 694 kr 
 3.  qn 6 m3/h   (22 695) 24 057 kr 
 4.   qn 10 m3/h   (50 558) 53 591 kr 
 5.   qn 15 m3/h   (78 645) 83 364 kr 
 6.   qn 40 m3/h   (184 254) 195 309 kr 
 7.   qn 60 m3/h   (298 851) 316 783 kr 
b) en avgift per m3 levererat vatten  (30:60) 32:40 kr 
 
c) en fast avgift per m2 tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift) 
 1.  1- och 2-bostadshus, fast schablon (506:00) 536 kr 
 2.  0-10 000 m2   (1:01) 1:07 kr 
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 3.   10 000-50 000 m2  (0:68) 0:72 kr 
 4.  50 000 m2-   (0:29) 0:31 kr 

Beräkningsexempel  

I nedanstående tabeller presenteras nuvarande avgift och föreslagen förändring för en fastighet som är ansluten till 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten respektive endast dricksvatten och spillvatten.  

Förslaget till höjning av brukningssavgiften innebär följande höjning för enbostadshus inkl. moms: 

Tabell: Månadskostnad för en fastighet med en bostad som är ansluten till vatten, spill och eventuellt dagvatten 

Fastighet 2020: 
månadskostnad 
[kr] 

Förslag 2021: 
månadskostnad 
[kr] 

Ändring 

Typhus A*   631 668 5,9 % 

Typhus A* utan dagvatten 589 623 5,9 % 

* Typhus A är en fastighet med tomtytan 800 m2, en vattenförbrukning om 150 m3/år och en vattenmätare Qn 
2,5 m3/h och används bland annat i jämförelsesyfte. 

 

För flerbostadshus t ex hyreshus och bostadsrättsfastigheter, innebär höjningen följande inkl. moms: 

Tabell: Månadskostnad för en lägenhet i ett flerbostadshus som är ansluten till vatten, spill och eventuellt 
dagvatten 

Fastighet 2020: månadskostnad 
per lägenhet [kr] 

Förslag 2021: 
månadskostnad per 
lägenhet [kr] 

Ändring 

Typhus B** 436 461 5,9 % 

Typhus B utan dagvatten 431 457 5,9 % 

** Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m2 tomtyta och en vattenförbrukning om 2000 
m3/år. Har två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m3/h.  

 

Övriga avgifter (15§) 

Ny avgift för pappersfaktura. Av miljöhänseende vill vi begränsa utskick av pappersfakturor och vill därför 
lägga en avgift på 25 kr per pappersfaktura. Kostnaden ska täcka porto, papper, samt tryck inklusive 
handläggningstid. 

Ny avgift för avbetalningsplan. Vid upprättandet av en avbetalningsplan för VA-brukning samt avfallstjänster 
föreslås en uppläggningskostnad om 170 kronor för handläggningen av ärendet (administrativ tid samt 
ärendehantering och uppföljning) inklusive avi-avgift. 
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Ny avgift för betalningspåminnelse. Vid utebliven betalning av faktura, föreslås en lagstadgad 
påminnelseavgift om 60 kronor att utgå. Detta för att täcka kostnaden för att administrera påminnelsen samt 
utskick av ny faktura. 

Ny avgift för täthetsprovning. Utförs täthetsprovning av servisledning på begäran av kund utav Roslagsvatten 
föreslås en avgift på 1 000 kr per ledning. 

Avgiftshöjning av olovlig öppning eller stängning av ventil. Vid olovlig öppning eller stängning av ventil föreslås 
en avgift om 5 000 kronor. Avgiften ska täcka juridiska omkostnader samt icke-planerat arbete för personal 
att säkerställa säkerheten av ventiler.  
 
 

Bilagor 

Bilaga 1. Förslag till ny VA-taxa  

 

Christian Wiklund   Vendy Lymeus 

VD i Roslagsvatten AB och Vallentunavatten AB  Kommunansvarig Vallentuna 
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Gäller från 2021-01-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VA-TAXA FÖR 
 

 
 

VALLENTUNAVATTEN AB:S 

ALLMÄNNA VATTEN- OCH 

AVLOPPSANLÄGGNINGAR 

I VALLENTUNA KOMMUN 
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ROSLAGSVATTEN AB genom VALLENTUNAVATTEN 

AB 
 

TAXA 

 
för Vallentuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige i Vallentuna kommun den 2020-xx-xx. 

Förvaltningen av va-anläggningen handhas av Vallentunavatten AB nedan kallad 

va-verket. 
 

§ 1 
 

För att täcka kostnader för Vallentuna kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning skall ägare av fastighet inom anläggningens verksamhetsområde 

betala avgifter enligt denna taxa. 

 
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 § lagen om allmänna vattentjänster (SFS 

2006:412 jämte senare tillägg och ändringar) jämställs med fastighetsägare. 

 
§ 2 

 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter 

(periodiska avgifter). 

 
§ 3 

 
Fastigheterna indelas i bebyggd och obebyggd fastighet. 

 
Bebyggd fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 

enligt beviljat bygglov avses att bebyggas. 

 
Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men 

ännu ej bebyggts. 

 
§ 4 

 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

 
Ändamål Anläggnings- Bruknings- 

avgift avgift 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V, vattenförsörjning Ja Ja 
S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvatten- 

avlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från 

allmänna platser såsom gator, 

vägar, torg och parker Ja Ja 
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4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när va-verket 

upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägaren därom. 

 
Härvid förutsätts att samtliga i § 25.1 i lagen om allmänna vattentjänster angivna 

förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

 
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för avledande av dagvatten 

blivit utförda. 

 
4.4 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 

avgiftsskyldighet inträder. 
 

 
 

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§ 5-11) 

 
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt. 

 
§ 5 

5.1 För fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 
 

a) en avgift avseende framdragning av  

 varje uppsättning servisledningar till 

 förbindelsepunkter för V, S och Df om 98 541kr 

b) en avgift avseende del i kostnad för huvudanläggningar om 66 816 kr 

c) en avgift per m
2 

tomtyta om 80 kr 

d) en avgift per lägenhet om 57 202 kr 
 

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 7. 

 
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter fördelas avgifter enligt 

5.1 a) lika mellan fastigheterna. 

 
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 

annan karta som va-verket godkänner. 
 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill en tomtyta upp till 3 000 m 
2 

för bostadshus med 

max 2 lägenheter, resterande tomtyta tas ut vid eventuell avstyckning eller 

tillkommande lägenhet. 

 
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i 

den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som 

föreskrivs i 7.2. 

 
5.4 För bostadsfastigheter bestäms lägenhetsantalet efter de ritningar enligt vilka bygglov 

beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som va-verket godkänner. 

 
För övriga fastigheter beräknas antal lägenheter enligt nedan. 

 

Varje påbörjat 150-tal m
2 

BTA enligt svensk standard SS 02 10 52 räknas som en lägenhet. 
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a) enskilt småhus 1,0 * avgift enli 

b) lägenhet i gruppbyggda småhus 0,8 * ” 

c) lägenhet i flerbostadshus 0,6 * ” 

d) lokaler för skola, handel, kontor, hotell   
 

 
 

§ 6 

industri mm, per påbörjat 150 m2 BTA 1,0 * ” 

 

 

5.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 

erläggas avgifter enligt 5.1 a). 

 
5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som 

härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

 
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

 
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 

fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 

 
5.8 Vid exploatering där exploatören bygger ut VA-nätet inom planområdet och där särskilt 

exploateringsavtal träffas skall exploatören i normala fall till huvudmannen erlägga en avgift 

för del i huvudanläggning enligt nedanstående: 
 

gt 5.1.b ovan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Servisavgift  5.1 a  100% 

Del i huvudanläggning                                    5.1 b              100% 

Tomtyteavgift                                                 5.1 c              100% 

Lägenhetsavgift                                                5.1 d                  0% 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c, jfr 5.3 andra stycket. 

 
6.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

 

 
 

Bostads- 

fastighet 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lägenhetsavgift 5.1 d 100% 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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§ 7 
 

7.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas 

reducerade avgifter enligt följande: 
 
 
 
 

Avgift för framdragen servisledning 

- en ledning 70%  av avgift enligt 5.1 a) 

- två ledningar 85%  "- 

- tre ledningar 100% "- 
 

Avgifter i övrigt   

 

V 

 

 

S 

 

 

Df 

 

 

Dg 

 

Del i huvudanläggning 
 

5.1 b 
 

30% 
 

50% 
 

20% 
 

- 

Tomtyteavgift 5.1 c 30% 50% - 20% 

Lägenhetsavgift 5.1 d 30% 50% 20% - 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 
7.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, 

skall erläggas avgifter enligt 7.1. 

 
7.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 

servisledningar skall, utöver avgift enligt 7.1, erläggas en etableringsavgift om 25% av 

avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka va-verkets merkostnader till följd av att 

arbetet ej utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

 
§ 8 

 
Avgifter enligt § 5-11 skall ej indexregleras. 

 
§ 9 

 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 5-8 träffar va-verket i stället 

avtal om avgiftens storlek. 

 
§ 10 

 
10.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

 
10.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 

dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. 

 
10.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens 

ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, skall om fastighetsägaren så begär och 

godtagbar säkerhet ställs, avgiften fördelas på årliga inbetalningar under vis tid, dock 

högst tio år. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som 

förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till 

dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 10.2. 
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10.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7 eller 6.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 

förhållande meddelats eller ändrat förhållande - t ex ökning av tomtyta - inträtt utan att 

bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla 

till va-verket när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna 

anmälningsplikt, tas ut dröjsmålsränta enligt 10.2 för tiden från det två månader förflutit 

sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

 
§ 11 

 
11.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av va-verket 

ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än verket funnit 

erforderligt, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta va-verket 

överenskomna kostnader härför. 

 
11.2 Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig 

och finner va-verket skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren skyldig bekosta 

dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med 

hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidi- 

gare servisledningens allmänna del. 

 
11.3 Finner va-verket påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge 

än redan befintlig, är verket skyldigt att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 

fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som 

befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
 

 
 

BRUKNINGSAVGIFTER (§ 12-19) 

 
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt. 

 
§ 12 

 
12.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

 
Avgift utgår per fastighet med (qn=vattenmätarens nominella flöde): 

 
a) en fast avgift per år och mätare (grundavgift) 

.1 qn 2,5 m3/h i 1- och 2-bostadshus 2 620 kr 

.2 qn 2,5 m3/h 8 694 kr 

.3 qn 6 m3/h 24 057 kr 

.4 qn 10 m3/h 53 591 kr 

.5 qn 15 m3/h 83 364 kr 

.6 qn 40 m3/h 195 309 kr 

.7 qn 60 m3/h 316 783 kr 
 

b) en avgift per m
3 

levererat vatten 32:40 kr 

 
c) en fast avgift per m2 tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift) 

.1 1- och 2-bostadshus, fast schablon 536:00 kr 

.2 0- 10 000 m2 1:07 kr/m2 

.3 10 000- 50 000 m2 0:72 kr/m2 

.4 50 000 m2 - 0:31 kr/m2 
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Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 

avgifterna. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 
 

 
 
 

V S Df Dg 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grundavgift 12.1 a 40% 60% 0% 0% 

Avgift per m
3

 12.1 b 40% 60% 0% 0% 

Dagvattenavgift 12.1 c 0% 0% 50% 50% 
 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 
12.2 Har va-verket bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 12.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 300 

m
3
/lägenhet i permanentbostad och med 150 m

3
/lägenhet för fritidsbostad. 

 
Vid beräkning av antalet lägenheter, se § 5.4. 

 
12.3 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 12.1 b). Om mätning inte 

sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m
3 

per lägenhet. 

 
§ 13 

 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 

vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall 

avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till 

avloppsnätet. 

 
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 

ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 

överenskommits mellan va-verket och fastighetsägaren. 

 
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan 

grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och 

spill- vatten är avsevärd. 

 
§ 14 

 
För obebyggd fastighet skall ej erläggas brukningsavgift enligt §12.1. 

 
§ 15 

 
Har va-verket på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 

fastighetsägaren åsidosatt sina skyldigheter mot va-verket, debiteras följande 

avgifter för att täcka va-verkets merkostnader: 
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Administrativ avgift för avbetalningsplan, anslutning 850 kr 

Administrativ avgift för avbetalningsplan, brukning 170 kr 

Utskick pappersfaktura   25 kr 

Betalningspåminnelse   60 kr 

Uppsättning av vattenmätare                                                           800 kr 

Nedtagning av vattenmätare                                                            800 kr 

Montering av strypbricka                                                                800 kr 

Demontering av strypbricka                                                            800 kr 

Avstängning av vatten                                                                     750 kr 

Påsläpp av vatten                                                                             750 kr 

Förgävesbesök – ej tillträde till vattenmätare vid meddelad 

tidbokning                                                                                        750 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn                                                        750 kr 

Reparation efter frysning/skadegörelse eller förkommen 

vattenmätare                                                                                 1 450 kr 

Olovligt öppnande eller stängning av ventil                                  5 000 kr 

Provning av vattenmätare på begäran av kund utan att fel 

kan konstateras                                                                             1 450 kr 

Mätaravläsning                                                                                750 kr 

Täthetsprovning av servisledning           1 000 kr per ledning 

 
§ 16 

 
Avgifter enligt § 12-19 skall ej indexregleras. 

 
§ 17 

 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 12-14 

träffar va-verket i stället avtal om avgiftens storlek. 

 
§ 18 

 
Avgift enligt 12.1 a), b) och c) debiteras i efterskott per månad, tvåmånadersperiod, 

kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av va-verket. Avgift enligt 12.1 b) debiteras i 

efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som 

anges i § 12 och 13. 

 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på 

obetalt belopp enligt 10.2. 

 
Sker enligt va-verkets beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 

debiteringar ske efter beräknad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter 

verklig förbrukning skall ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering 

skall därjämte ske på fastighetsägares begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

 
§ 19 

 
Har fastighetsägare begärt att va-verket skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 

hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd 

påkallats på grund av fastighetens va-förhållanden, har va-verket rätt att träffa avtal om 

brukningsavgiftens storlek. 
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TAXANS INFÖRANDE 

 
§ 20 

 
Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. De brukningsavgifter enligt § 12.1, 12.3 samt 13, som 

är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den 

vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna 

dagen för taxans ikraftträdande (se § 18 beträffande mätning och beräkning 

av förbrukning). 

 
*** 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och va-verket beträffande tillämpning och 

tolkning av denna taxa prövas av statens va-nämnd enligt lag om allmänna 

vattentjänster; §§ 53 - 56. 
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