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Förslag till ändring av avgiftsuttag för bebyggda fastigheter i va-taxa 2022.  
Sammanfattning i punktform. Förklaring beskrivs med kursiv text. 
 

•  

 

Brukningsavgift per fastighet justeras för ett skäligt och rättvist avgiftsuttag. 

Avgifterna enligt § 14.1 va-taxa 2021(se s.3) ersätts med nya avgifter i § 14.1 va-taxa 2022 (se s.3–4). 

•  

Brukningsavgift för s.k. byggvatten skall erläggas en avgift per m3 levererat vatten samt en 
fast avgift för ett skäligt och rättvist avgiftsuttag. 
 
 
Va-taxa 2021: 
§ 14.3 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b. 
 
Va-taxa 2022: 
§ 14.3 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a) samt 
14.1 b) 
 
 

• 

Avgifterna enligt § 14.4 i va-taxa 2021(se nedan) inkluderas i avgiftsförslaget  
§ 14.1 va-taxa 2022 (C-kapacitetsavgift) och tas därför bort i va-taxa 2022. 

 
 

§ 14.4 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en 
årlig avgift med ett belopp motsvarande 40 % av den fasta avgiften enligt 14.1 
a) alternativt 14.1 c) samt 100 % av 14.1 b).  
 
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

 
För extra servis skall erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 60 
% av den fasta avgiften enligt 14.1 a) alternativt 14.1 c) samt 100 % av 14.1 
b). 
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_____________________________________________ 

 
14.1  För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 
 

a) en fast avgift per år 3 284 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten 35,61 kr 

c) 
en avgift per år och varje påbörjat 1 000-tal m² tomtyta 
(gäller inte en- och tvåfamiljshus) 

3 318 kr 

d) en tomtyteavgift per år för en- och tvåfamiljshus. 1 567 kr 

 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
avgifterna.  
 
Följande avgifter skall därvid erläggas för resp. ändamål: 

 

 V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a 40 % 60 % - - 

Avgift per m3 14.1 b 40 % 60 % - - 

Avgift efter tomtyta 14.1 c - - 50 % 50 % 

Tomtyteavgift för en- och  
två familjshus  

14.1 d - - 50 % 50 % 

 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) på egen fastighet ger 50% 
reduktion på tomyteavgiften. 
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_____________________________________________________ 

14.1  För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

 
Avgift utgår per fastighet med: 

 
 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
avgifterna.  
 
 

A Grundavgift - en fast avgift per år 1 250 kr 

B Kubikmeteravgift - en avgift per m3 levererat vatten 25,50 kr 

C 
Kapacitetsavgift – en avgift per år och 
mätarkombination  

 

C1 Småhus (en- och tvåfamiljshus) 2 365 kr 

C2 1 x 2,5 Qn   7 095 kr 

C3 2 x 2,5 Qn  21 285 kr 

C4 3 x 2,5 Qn 47 300 kr 

C5 4 x 2,5 Qn 70 950 kr 

C6 1 x 6 Qn 28 380 kr 

C7 2 x 6 Qn 94 600 kr 

C8 3 x 6 Qn 189 200 kr 

C9 4 x 6 Qn 236 500 kr 

C10 1 x 10 Qn 70 950 kr 

C11 2 x 10 Qn 212 850 kr 

C12 3 x 10 Qn 354 750 kr 

C13 4 x 10 Qn 520 300 kr 

C14 
För småhus som saknar mätare tas avgift ut för 
motsvarande som för småhus 

2 365 kr 

D1 Dagvattenavgift för småhus (en- och tvåfamiljshus) 1 065 kr 

D2 
Dagvattenavgift, per 1 000 m² (gäller inte en- och 
tvåfamiljshus) 

1 330 kr 

D3 Dagvattenavgift för allmän platshållare – Dg (APH) 1,25 kr/m² 



 4 

Följande avgifter skall därvid erläggas för resp. ändamål: 

 

 V S Df Dg 

Grundavgift 14.1 A 40 % 60 % - - 

Kubikmeteravgift 14.1 B 30 % 70 % - - 

Kapacitetsavgift 14.1 C 40 % 60 % - - 

Dagvattenavgift för småhus
  

14.1 D1 - - 90 % 10 % 

Dagvattenavgift, per 
1 000 m² 

14.1 D2 - - 90 % 10 % 

Dagvattenavgift för allmän 
platshållare per m² 

14.1 D3 - - - 100 % 

 
 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) på egen fastighet ger 50 % 
reduktion på dagvatten fastighet (Df). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suzan Nilsson 
Tf Affärsområdeschef Vatten 


