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VA-taxa 2018 Simrishamns kommun

TAXA
För Simrishamn kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Antagen av kommunfullmäktige den 30 oktober 2017, § 174
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Simrishamns kommun.
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Simrishamns kommun.
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Simrishamns kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster
(2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg (dagvattenavlopp
från allmän platsmark) är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och
underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
§3
I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bli bebyggt för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses
att bli bebyggt, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från
användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
Kontor
Förvaltning
Butiker
Utställningslokaler
Hotell
Restauranger
Hantverk
Småindustri
Utbildning
Sjukvård

Stormarknader
Sporthallar

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bli bebyggt för annat ändamål än bostadsändamål och som inte
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu
bebyggts.

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje
påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas
som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt
motsvarar sådan mark.
§4
4.1

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet

Ja

Nej

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark

Ja

Nej

4.2

Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om
förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna
vattentjänster är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5– 12)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§5
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall anläggningsavgift erläggas.
Avgift utgår per fastighet med:

a)

b)

c)
d*)

en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df
en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,

Utan moms

Med moms

om 54 699 kr

om 68 373 kr

om 42 543 kr

om 53 179 kr

en avgift per lägenhet
en grundavgift för bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten sker
utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.

om 29 172 kr

om 36 465 kr

om 9 724 kr

om 12 155 kr

*Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1
a) lika mellan fastigheterna.
5.3 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
5.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall
avgifter erläggas enligt 5.1 a) och b).
5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på
fastighet skall avgift enligt 5.1 c) erläggas för varje tillkommande lägenhet.
För schablontaxerade villafastigheter (enbostadshus) varpå uthus, förråd eller liknande
uppförs utgår dock ingen ytterligare anläggningsavgift för lägenhet. Eventuella vaanläggningar i sådana byggnader skall anslutas via fastighetens vattenmätare och betala rörlig
brukningsavgift för den mängd som förbrukas.
Med schablontaxerade villafastigheter avses inte lägenheter som hyrs ut eller på annat sätt
används kommersiellt.
5.6 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
för Df har upprättats, skall avgift enligt 5.1 d) erläggas.
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§6
6.1

För annan fastighet skall anläggningsavgift erläggas.

Avgift utgår per fastighet med:

a)

b)

c)
d)*

Utan moms

Med moms

en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

om 54 699 kr

om 68 373 kr

en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df

om 42 543 kr

om 53 179 kr

om 13,38 kr

om 16,72 kr

om 9 724 kr

om 12 155 kr

en avgift per m2 tomtyta
en grundavgift för bortledande av Df, om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats.

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt
6.1 a) lika mellan fastigheterna.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som huvudmannen godkänner.
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas
för verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och
resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 §
räntelagen.
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall
avgifter enligt 6.1 a) och b) erläggas.
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall avgift enligt 6.1 c) erläggas för tillkommande tomtyta
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara erlagd tidigare.
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
för Df har upprättas, skall avgift enligt 6.1 d) erläggas.
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§7
7.1

För obebyggd fastighet skall del av full anläggningsavgift erläggas.

Avgift utgår per fastighet med:
Bostadsfastighet

Annan fastighet

Servisavgift

5.1 a)

100 %

6.1 a)

100 %

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

100 %

6.1 b)

100 %

Lägenhetsavgift

5.1 c)

0%

Tomtyteavgift
Grundavgift för Df, om
FP för Df inte upprättats

5.1 d)

100 %

6.1 c)

70 %

6.1 d)

100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
7.2

Bebyggs obebyggd fastighet skall resterande avgifter erläggas enligt följande:
Bostadsfastighet

Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift

5.1 c)

Annan fastighet
6.1 c)

100 %

30 %

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
§8
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall reducerade
avgifter erläggas enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning
En ledning

80 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar

90 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar

100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
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Avgifter i övrigt:
V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30 %

60 %

10 %

-

Lägenhetsavgift

5.1 c)

30 %

60 %

-

10 %

Grundavgift Df utan FP

5.1 d)

-

-

100 %

-

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30 %

60 %

10 %

-

Tomtyteavgift

6.1 c)

30 %

60 %

-

10 %

Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

-

-

100 %

-

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 d), eller 6.1
b) respektive 6.1 d).
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare
förelegat, skall avgifter erläggas enligt 8.1.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, en etableringsavgift om 50 % av
avgiften enligt 5.1 a) erläggas.
Etableringsavgiften syftar till att täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet
inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.
§9
Avgifter enligt §§ 5–6 motsvarar indextalet juli 2015-juni 2016/juli 2014-juni 2015 i
konsumentprisindex, KPI med avdrag för 0,37 % (totalt ingen förändring) med stöd av 30 §
Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att
reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
§ 10
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 11
11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.
11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall dröjsmålsränta
erläggas enligt 6 § räntelagen (dröjsmålsränta) från den dag betalningen skulle ha skett.
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11.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på
årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 §
räntelagen (avkastningsränta) på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden
från den dag då den första inbetalningen skulle ha skett till dess ifrågavarande del av avgiften
betalas eller så ska ränta erläggas enligt 11.2.
11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.5, 5.6, 6.6 eller 7.2 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
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
§ 12
12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen
överenskomna kostnader härför.
12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig
och finner huvudmannen skäl att bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att
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 tidigare
servisledningens allmänna del.
12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig 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 (§§ 13– 21)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.
§ 13
13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
Utan moms

Med moms

Se 13.2

Se 13.2

om 16,07 kr

om 20,09 kr

en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet1

om 559 kr

om 698 kr

en avgift per år och varje påbörjat
1000-tal m2 tomtyta för annan fastighet

om 280 kr

om 350 kr

a)

en fast avgift per år

b)

en avgift per m3 levererat vatten

c)
d)
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För schablontaxerade villafastigheter (enbostadshus) varpå uthus, förråd eller liknande
uppförts eller uppförs utgår dock ingen ytterligare fast brukningsavgift. Med
schablontaxerade villafastigheter avses inte lägenheter som hyrs ut eller på annat sätt används
kommersiellt.
13.2 En fast avgift per mätare och år enligt tabell:
Vattenmätarstorlek

Utan moms

Med moms

2,5 m3 (normal villa)

2 927 kr/år

3 658 kr/år

6,0 m3

8 766 kr/år

10 958 kr/år

10,0 m3

26 284 kr/år

32 855 kr/år

50 mm

78 811 kr/år

98 514 kr/år

80 mm

157 637 kr/år

197 046 kr/år

100 mm

315 236 kr/år

394 044 kr/år

Om vattenmätare inte har installerats är avgiften avseende vatten och avlopp för enfamiljshus
9 569 kr inkl moms (7 655 kr exkl. moms) per år. Där enfamiljshus som inte har mätare
installerad erhåller renvatten från kommunens vattenledningsnät, vilket inte tillföres
kommunens avloppsnät utgår brukningsavgifter med 75 % av 9 569 kr inkl moms (75 % av
7 655 kr exkl. moms) per år. Där enfamiljshus som inte har mätare installerad och har eget
renvatten från grund- eller ytvattentäkt, vilket tillföres kommunens avloppsnät utgår
brukningsavgift med 75 % av 9 569 kr inkl moms (75 % av 7 655 kr exkl. moms) per år. För
flerfamiljshus utan mätning, eller med bostadsfastighet jämställd fastighet
utan mätning, fastställs årsavgiften av va-verket i varje enskilt fall. Om vattenmätare inte
installerats i annan fastighet, fastställs årsavgiften av va-verket i varje enskilt fall.
13.3 Brukningsavgift uttages från den dag som koppling till kommunens va-ledning utförts
vid förbindelsepunkten. Om dag för ovan nämnda koppling ej med säkerhet kan fastställas skall
brukningsavgiften erläggas med hel årsavgift för innevarande år.
När förbindelsepunkt skriftligen meddelats för ”bebyggd fastighet” skall brukningsavgift
erläggas senast 6 månader efter den dag då meddelandet daterats.
Fastighetsägare är skyldig att anmäla om vattenmätarmontage senast i samband med att VAinstallationen av fastigheten sker till kommunens VA-ledning.
13.4 Industrifastighet eller annan speciell fastighet med stora lagerutrymmen som har en
vattenförbrukning under 300 kubikmeter per år och lager som är större än 500 m2 betalar för
tomtytenheter i stället för lägenhetsenheter enligt § 13.1 c.
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§ 14 Gemensamma förutsättningar för alla fastigheter
14.1 Om avloppsvattnets beskaffenhet avsevärt avviker från normalt kommunalt
hushållspillvatten, sker debitering efter bedömande av va-verket i varje särskilt fall. I de fall
avloppsvattnet avviker från normalt kommunalt hushållspillvatten eller att va-förhållandena i
övrigt markant avviker, upprättas industriavtal. I industriavtalen ligger föroreningsgraden till
grund för tilläggsdebitering.
14.2 Fastighet där total rivning/sanering skett av byggnader eller fastighet som har vilande
abonnemang så att brukandet av kommunalt va avbryts, ska betala en fast avgift enligt § 13.1.a
reducerad med 20% då ingen vattenmätare är monterad. Denna avgift tas ut till dess att
fastighetsägaren begär och bekostar att servisens allmänna del slopas enligt § 17.
14.3 För förbrukning av tillfällig art såsom för byggnadsarbeten (så kallat byggvatten), utgår
avgift för vatten och avlopp med 2 890 kr inkl moms (2 312 kr exkl. moms) per
anslutningspunkt.
14.4 Där fastighet har mätare installerad och har eget renvatten från grund- eller ytvattentäkt,
vilket tillföres kommunens avloppsnät utgår brukningsavgift med 75 % av de i § 13.1.a-d
angivna avgifterna.
14.5 Där fastighet har mätare installerad och erhåller renvatten från kommunens
vattenledningsnät, vilket inte tillföres kommunens avloppsnät utgår brukningsavgifter med 75
% av de i § 13.1.a-d angivna avgifterna.
14.6 Om dagvatten tillföres spillvattenrörnätet 6 månader efter skriftlig anmodan om
omkoppling utgår följande avgifter:

Ansluten hårdgjord yta m2

Utan moms

Med moms

0 - 1 000 m2

6 716 kr

8 395 kr

1 001 – 2 000 m2

9 096 kr

11 370 kr

2 001 – 4 000 m2

18 151 kr

22 689 kr

4 001 –
22 770 kr
28 462 kr
För enfamiljshus användes taxan för ansluten hårdgjord yta upp till 1 000 m2.
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Överhaltsavgifter

Utan moms

Med moms

BOD7

2 kr/kg

2,50 kr/kg

Suspenderat material

4 kr/kg

5 kr/kg

Fett

45 kr/kg

56 kr/kg

Kväve (Ntot)

20 kr/kg

25 kr/kg

Fosfor

30 kr/kg

38 kr/kg

§ 15 Jordbruksfastighet med djurhållning
Jordbruksfastighet med djurhållning som är ansluten till kommunens vattenledningsnät men
inte spillvattennät skall erlägga fast avgift med 75 % av de i § 13.1.a angivna avgifterna.
Brukningsavgift för de första 400 kubikmetrarna som används till djurhållningen utgår med 75
% av den § 13.1.b angivna avgifterna., för förbrukning därutöver utgår brukningsavgift med 50
% av den i § 13.1.b angivna avgifterna.
Det åligger fastighetsägaren att själv bekosta samtliga åtgärder som erfordras för den särskilda
vattenmätningen för djurhållningen.
§ 16 Stor förbrukning av vatten
För storförbrukare reduceras avgift enligt nedan. Beloppen är exkl. moms.
Förbrukning

Reducering/m3

10 000 m3

0 kr

10 001 – 20 000 m3

1 kr

20 001 – 30 000 m3

2 kr

30 001 – 40 000 m3

2 kr

40 001 – 50 000 m3

3 kr

50 001 – 60 000 m3

3 kr

60 001 – 70 000 m3

3 kr

70 001 – 100 000 m3

3 kr

0-

> 100 001 m3

4 kr
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§ 17 Av fastighetsägaren begärd åtgärd eller åsidosatt skyldighet
17.1 Nedan angivna kostnader avser ordinarie arbetstid. Vid arbete utanför ordinarie
arbetstid tillkommer övertidsersättning. För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs
utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 100 % av nedan angivna belopp:
Åtgärd
Utan moms Med moms
Vid begäran av fastighetsägare, om provning av monterad
vattenmätare, debiteras per provningstillfälle:
Mätarbyte, monteringsarbete samt transportkostnader ingår.
Om det vid kontrollen visar sig att mätare ej faller inom
gällande felgränser, debiteras ingen kostnad för
fastighetsägaren. Dessutom sker en justering av gjorda
debiteringar tre år bakåt med befintlig avläsningshistorik som
grund.
Vid utbyte av vattenmätare som beror på abonnentens brist på
vård och skydd av mätare, debiteras vid varje byte:
Detta avser hushållsmätare. I kostnaden inkluderas ny mätare,
monteringskostnader samt transportkostnad. Vid större mätare
debiteras självkostnadspris.

1 203 kr

1 504 kr

1 448 kr

1 810 kr

909 kr

1 137 kr

27 283 kr

34 104 kr

725 kr

906 kr

4 819 kr

6 023 kr

Begär abonnent att vattenmätare ska vara demonterad under
en viss tidsperiod, vid t.ex. ombyggnadsarbete, debiteras vid
nedtagning samt samma summa vid återmontering:
Vattenförbrukningen, under den tidsperiod som vattenmätaren är
nedmonterad, ska överenskommas i varje enskilt fall med
byggvattentaxan som utgångspunkt.
I de fall då servisledning på fastighet bortkopplas och blir utan
funktion ska fastighetsägare betala en fast avgift för
kommunens arbete med slopande av den allmänna delen av
servisledningen. Avgiften är inklusive grävning, proppning
och återställning:
I de fall då överenskommelse träffats med abonnent om möte
på abonnentadressen och om abonnent ej inställer sig till
mötet eller meddelar förhinder i god tid, debiteras
timersättning och körersättning för förgäves besök.
Debiteringen är per förgäves besök:
I det fall olovlig anslutning skett av vatten, avlopp eller båda
debiteras per ledning som olovligen blivit ansluten:
Dessutom debiteras anläggningsavgift, om denna ej är erlagd
samt schablonberäknas brukningsavgifter för den tidsperiod
som fastigheten varit ansluten.
Har fastighet med stöd av 43 § lagen om allmänna
vattentjänster avstängts från vattentillförsel påförs fastighetens
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ägare huvudmannens kostnader för avstängning och
återkoppling. Kostnad per öppning eller per stängning:

725 kr

906 kr

1 906 kr

2 382 kr

16,57 kr/m3

20,71 kr/m3

1 031 kr/tim

1 289 kr/tim

725 kr

906 kr

Ordinarie arbetstid

513 kr/tim

641 kr/tim

Enkel övertid

791 kr/tim

988 kr/tim

1 061 kr/tim

1 326 kr/tim

70 kr/mil

87 kr/mil

Har avstängning eller öppning av vattentillförsel till fastighet
skett utan tillstånd från huvudmannen debiteras per öppning
eller stängning som olovligen gjorts:

Om fastighet som fått sin vattentillförsel avstängd och om
öppning skett utan huvudmannens försorg debiteras dels ovan
avgift för egen öppning dels, efter huvudmannens beräkning,
en rörlig avgift av per kubikmeter förbrukat renvatten:
TV-filmning för ledningsunderhåll

Vattenavstängning eller öppning inkl. bilersättning

ARBETSLÖNER

Kvalificerad övertid
Bilersättning

17.2 Avgift för mottagning av slam från enskilda anläggningar:
För mottagning av icke avvattnat slam utgår en avgift på 93 kr/m3 exkl. moms.
För mottagning av komprimerat slam utgår en avgift på 130 kr/m3exkl. moms.
§ 18
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13-16 får huvudmannen i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 19
Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår
enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av
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enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i
§§ 13 och 15.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
§ 20
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen 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, får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
§ 21
Avgifterna enligt § 13 skulle i normalfallet kunna baseras på indextalet juli 2015-juni
2016/juli 2014-juni 2015 i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras får
huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen
Med stöd av 30 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster hålls brukningsavgifter
oförändrade då det enligt bedömningar inte behövs taxehöjningar för att täcka de kostnader
som är nödvändiga för att ordna och driva vatten- och avloppsanläggningarna.

TAXANS INFÖRANDE
§ 22
Denna taxa träder i kraft 2017-01-01 avseende såväl anläggningsavgifter som
brukningsavgifter. De brukningsavgifter enligt 13.1, 14.4 och 14.5 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.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och
tolkning av denna taxa prövas av Statens va-nämnd jämlikt 53§ lagen om allmänna
vattentjänster.
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