
 
 
 
 

 
 
 

 
 

VA-TAXA 
ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-02-25 

GÄLLER FRÅN OCH MED 2019-07-01 

  



TAXA FÖR HAGFORS KOMMUNS ALLMÄNNA 
VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING 
 
Antagen av kommunfullmäktige 2019-02-25, § 7 att gälla från och med 2019-07-01. 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Hagfors kommun och 
avgifter enligt denna taxa skall betalas till Hagfors kommun.  
 

§ 1 KOSTNADSTÄCKNING 
För att täcka kostnader för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare 
av fastighet inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 
 
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 5 § Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 
2006:412) jämställs med fastighetsägare. 
 

§ 2 AVGIFTSTYPER 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter 
(periodiska avgifter). 
 

§ 3 FASTIGHETSTYPER 
Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, kontors- och servicefastighet, annan fastighet, 
obebyggd fastighet och allmän platsmark. 
 
BOSTADSFASTIGHET 
Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov 
avses att bebyggas för bostadsändamål. Indelningen oberoende av om fastigheten rymmer 
ett en-eller tvåfamiljshus, hyresrätter mm. 
 
KONTORS- OCH SERVICEFASTIGHET 
Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov och 
avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål såsom: kontor, kommunala 
lokaler, butiker, utställningslokaler, daghem eller liknande, hotell, restauranger, 
hantverkslokaler, vårdlokal, utbildningslokaler. 
 
ANNAN FASTIGHET  
Fastighet som är bebyggd eller har ett beviljat bygglov och avses att bebyggas för annat 
ändamål än bostads-, kontors – och serviceändamål enligt ovan, exempelvis industri. 
 
OBEBYGGD FASTIGHET  
Fastighet inom verksamhetsområde som ännu ej bebyggts men som anses lämplig för 
bebyggelse som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu ej bebyggts. 
 
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 AVGIFTSSKYLDIGHET 
 
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 inom detaljplan 

Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmänna 
platser såsom gator, vägar, torg och 
parker inom verksamhetsområde.  

Ja Ja 

 
 
4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när kommunen 
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägaren därom. Härvid 
förutsätts att samtliga förutsättningar i 24 § Lagen om allmänna vattentjänster för 
avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
 
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för avledande av dagvatten 
blivit utförda inom berört detaljplaneområde och fastighetsägaren blivit underrättad därom. 
 
4.4 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder. 
 

§ 5 ANLÄGGNINGSAVGIFTER FÖR BOSTADSFASTIGHET 
 
5.1 För bostadsfastighet skall erläggas anläggningsavgift. 
 
Avgift utgår per fastighet enligt följande tabell, observera att samtliga priser är inklusive 
moms/exklusive moms: 
 

 Utan moms Med moms 

a) en servisavgift avseende framdragning av varje 
 uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter 
 för V, S och Df, tillsammans 

32000 kr 40000 kr 



b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df. Avgift per fastighet 

36000 kr 45000 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta för V, S, Df och Dg 12 kr 15 kr 

d) en avgift per bostadsenhet för V, S, Df och Dg, se 
även 5.4 nedan 

8500 kr 10625 kr 

e) Grundavgift för avledning av dagvatten om ej 
förbindelsepunkt för dagvatten upprättats 

9600 kr 12000 kr 

 
 
5.2 GEMENSAM FÖRBINDELSEPUNKT 
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) 
och b) lika mellan fastigheterna. 
 
5.3 TOMTYTA 
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som kommunen godkänner. 
 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 
5.1 a), b) och d), eller i det fallet förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av 5.1 a), 
b), d) och e). 
 
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 9.2. 
 
5.4 BOSTADSENHET 
Med bostadsenhet avses lägenhet, villa, radhus, kedjehus, parhus eller likvärdigt. Parhus har 
två enheter. 
 
Antalet bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 
annan ritning eller uppmätning som kommunen godkänner. 
 
För sådana utrymmen i bostadsfastighet som används för i § 3 tredje stycket avsedda 
ändamål (kontors – och servicefastighet) räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) 
enligt svensk standard SS 02 10 53 som en bostadsenhet. 
 
För bostadsfastighet där antalet lägenheter är tre eller fler, (flerfamiljshus), erläggs avgift 
enligt 5.1 d) för första och andra bostadsenheten och därefter 70% av avgiften enligt 5.1 d) 
för varje bostadsenhet därutöver. 
 
5.5 AVGIFT FÖR EXTRA SERVISLEDNING 
Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 



erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 
  
5.6 AVGIFT VID ÖKAD TOMTYTA 
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 AVGIFT VID OM- ELLER TILLBYGGNAD 
Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet skall avgift erläggas enligt 5.1 d) för varje tillkommande bostadsenhet med 
beaktande av bestämmelserna i 5.4. 
 

§ 6 ANLÄGGNINGSAVGIFTER FÖR KONTORS- OCH 
SERVICEFASTIGHET 
 
6.1 För kontors – och servicefastighet skall erläggas anläggningsavgift. 
 

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

32000 kr 40000 kr 

 b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df. Avgift per fastighet 

36000kr 45000 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta för V, S, Df och Dg  12 kr 15 kr 

d) en avgift per 150 m2 (BTA) för V, S, Df och Dg, se även  
6.4 nedan  

8500 kr 10625 kr 

 
Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 9. 
Om vid anläggandet beaktansvärd avvikelse i kostnad föreligger för viss eller vissa 
fastigheter, se § 10. 
 
6.2 GEMENSAM FÖRBINDELSEPUNKT 
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) 
och b) lika mellan fastigheterna. 
 
6.3 TOMTYTA 
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som kommunen godkänner. 
 
Avgift enligt 6.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 
6.1 a), b) och d). 
 



Vid ändrade förhållanden enligt 6.5, 6.6 och 6.7 tas ut ytterligare avgift enligt 6.1 c) i den 
mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som 
föreskrivs i 9.2. 
 
6.4 BRUTTOAREAN 
Bruttoarean (BTA) bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan 
ritning eller uppmätning som kommunen godkänner. Bruttoarean bestäms enligt svensk 
standard SS 02 10 53. 
 
BTA-avgift erläggs enligt 6.1 d) för varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk 
standard SS 02 10 53. 
 
6.5 AVGIFT FÖR EXTRA SERVISLEDNING 
Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b). 
 
6.6 AVGIFT VID ÖKAD TOMTYTA 
Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 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 6.3. 
 
6.7 AVGIFT VID OM- ELLER TILLBYGGNAD 
Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet skall erläggas avgift enligt 6.1 d) för varje tillkommande 150 m² bruttoarea (BTA). 
Se även 6.4 ovan. 
 

§ 7 ANLÄGGNINGSAVGIFTER FÖR ANNAN FASTIGHET 
 
7.1 För annan 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, tillsammans  

32000 kr 
 
 

40000 kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df. 
 Avgift per fastighet 

36000 kr 
 
 

45000 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta 1 - 5000 m2 
5001 - 10000 m2 
10001 - 20000 m2 
20001 - 50000 m2 

50001 - m2 

12 kr 
8 kr 
6.4 kr 
3 kr 
1,5 kr 

15 kr 
10 kr 
8 kr 
3,75 kr 
1,87 kr 



d) En grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt upprättats. 

18000 kr 22500 kr 

 
Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 9.  
 
Om vid anläggandet beaktansvärd avvikelse i kostnad föreligger för viss eller vissa 
fastigheter, se § 10. 
 
7.2 GEMENSAM FÖRBINDELSEPUNKT 
Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 7.1 a) 
och b) lika mellan fastigheterna. 
 
7.3 TOMTYTA 
Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som kommunen godkänner. 
 
7.4 ANSTÅND MED ERLÄGGANDE AV TOMTYTEAVGIFT 
Kommunen 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 beviljats tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § 
räntelagen. 
 
7.5 AVGIFT FÖR EXTRA SERVISLEDNING 
Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 
erläggas avgifter enligt 7.1 a) och b). 
 
7.6 AVGIFT FÖR ÖKAD TOMTYTA 
Ökas fastighetens tomtyta skall erläggas avgift enligt 7.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses förut vara erlagd. 
 

§ 8 ANLÄGGNINGSAVGIFT FÖR OBEBYGGD FASTIGHET  
 
8.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 
 



  Bostads- 
fastighet 

 Annan 
fastighet 

Servisavgift 5.1 a)  100 % 7.1 a)  100 %  

Avgift per uppsättning FP  5.1 b) 100 %  7.1 b) 100 %  

Tomtyteavgift  5.1 c)  100 %  7.1 c) 70 % 

Lägenhetsavgift  5.1 d) 0 % -   

Grundavgift för bortledning av Df, 
om förbindelsepunkt för Df ej 
upprättats 

5.1 e)  100 %  7.1 d)  100 % 

 

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) 
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men 
förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 
andra stycket. Samma förhållande gäller för 7.1 c), som tas ut upp till ett belopp 
motsvarande 7.1 a), b) och d). 
 

8.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 
 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c)  *)  6.1 c)  30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c och d) 100 %  -  

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 
stycket så medger. 
 
Samma förhållanden som för bostadsfastighet gäller också för kontors- och servicefastighet 
enligt 8.1 och 8.2.  

 

§ 9 REDUCERAD AVGIFT 
 
9.1 REDUCERAD AVGIFT 



Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas 
reducerade avgifter enligt följande: 
 
Avgift för framdragen servisledning 
– en ledning   90 % av avgift enligt 5.1 a), 6.1 a) resp. 7.1 a) 
– två ledningar  95 % av avgift enligt 5.1 a), 6.1 a) resp. 7.1 a) 
– tre ledningar  100 % av avgift enligt 5.1 a), 6.1 a) resp. 7.1 a) 
 
Avgifter i övrigt: 
 

  V S Df Dg 

Bostadsfastighet och kontors- 
och servicefastighet 

     

Avgift per FP 5.1 b, 6.1 b 40 % 50 % 10 % -  

Tomtyteavgift  5.1 c, 6.1 c  40 %  50 % 5 %  5 %  

Avgift bostadsenhet 
alternativt BTA  

5.1 d, 6.1 d 40 % 50 %  5 %  5 %  

Annan fastighet      

Avgift per FP  7.1 b  40 %  50 %  10 % -  

Tomtyteavgift  7.1 c  40 %  50 % 5 % 5 % 

 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
Fastighet, som omhändertar drän- och dagvatten inom fastigheten men via bräddledning är 
ansluten till allmän dagvattenledning, skall erlägga Df –avgift med 50 % av beloppen enligt 
ovan. 
 
9.2 AVGIFTER FÖR NYA ÄNDAMÅL 
Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, 
skall erläggas avgifter enligt 9.1. 
 
Om servisledningar läggs vid olika tillfällen blir den sammanlagda anläggningsavgiften 
enligt 5.1 a), 6.1 a) och 7.1 a), (servisavgift) ett högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 
a), 6.1 a) och 7.1 a). 
 
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 (tomtyteavgiften) ska dock avgiften 
grundas på den sammanlagda avgiften enligt 5.1 a) och 6.1 a) upp till ett belopp 
motsvarande högst 100 % av avgiften enligt 5.1 a) och 6.1 a). 
 



9.3 EXTRA SERVISLEDNING 
För servisledning, som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar, skall, utöver avgift enligt 9.1, erläggas en etableringsavgift om 50 % av 
avgiften enligt 5.1 a) och 6.1 a) och 7.1 a). Etableringsavgiften avses täcka kommunens 
merkostnader till följd av att arbete ej utförs i samband med framdragning av övriga 
servisledningar. 
 

§ 10 ANLÄGGNINGSAVGIFT ALLMÄN PLATSMARK  
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift. Avgiftens storlek fastställs vid varje enskilt tillfälle genom avtal. 
 

§ 11 SÄRSKILT AVTAL 
 
11.1 Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § § 5-9 får kommunen i 
stället träffa avtal om avgiftens storlek. 
 
11.2 Om genomsnittskostnaden per fastighet inom ett område på grund av särskilda 
förhållanden, i beaktansvärd omfattning, avviker från vad som övrigt gäller inom 
verksamhetsområdet, bestäms anläggningsavgiften enligt särskild taxa som upprättas med 
hänsyn till dessa skillnader. Detta kan bland annat bli aktuellt för områden med 
tryckavloppssystem med enskilda pumpenheter på fastigheterna. 
 
11.3 Om dagvatten från en eller flera fastigheter är av sådan beskaffenhet, att det medför 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, skall åtgärder i första hand vidtas 
inom fastighet för rening. Om den allmänna va-anläggningen efter överenskommelse med 
fastighetsägare åtar sig att rena dagvatten, skall särskilt avtal upprättas för täckande av de 
merkostnader, som uppstår för kommunen. 
 

§ 12 BETALNING AV AVGIFT 
 
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 
 
12.2 DRÖJSMÅLSRÄNTA 
Betalas debiterat belopp inte inom tid, som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta 
enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett. 
 
12.3 OM AVGIFTEN ÄR BETUNGANDE FÖR FASTIGHETSÄGAREN 
Fastighetsägaren skall i 1:a hand själv eller tillsammans med sin bank ordna finansieringen 
av avgifterna. Uppgår avgiften till ett belopp som är betungande med hänsyn till 
fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, tex avslag från bank, skall 
huvudmannen i 2:a hand om fastighetsägaren begär och efter uppvisande av bankens 
avslag samt godtagbar säkerhet ställs erbjuda en avbetalningsplan. Avgiften fördelas på 
inbetalningar under viss tid dock högst 10 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 tills att avgiften är betald. 
 
12.4 AVGIFTSSKYLDIGHET OCH ANMÄLNINGSSKYLDIGHET VID ÄNDRADE 
FÖRHÅLLANDEN 
Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6, 6.7, 7.6 eller 8.2 föreligger, då bygg-anmälan 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 kommunen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar 
fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas ut dröjsmålsränta enligt 12.2 för tiden från det 
två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften 
betalas. 
 

§ 13 SÄRSKILDA ERSÄTTNINGAR  
 
13.1 SÄRSKILD ERSÄTTNING FÖR EXTRA ANORDNINGAR  
Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av kommunen ledningar 
utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än avdelningen funnit erforderligt, 
skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta kommunen överenskomna 
kostnader härför.  
 
13.2 NY SERVISLEDNING  
Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och 
kommunen finner skäl att bifalla ansökan, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den 
nya servisledningens allmänna del (med det avdrag som bedöms skäligt med hänsyn till 
den tidigare servisledningens ålder och skick), dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del.  
 
13.3 Finner kommunen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge 
än redan befintlig, är kommunen 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. 7(13) §  
  



BRUKNINGSAVGIFTER (§14-23)  
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 
 

§ 14 BRUKNINGSAVGIFT FÖR BEBYGGD FASTIGHET  
 
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 
     

a) en grundavgift per år:   

Mätarstorlek Årsavgift exklusive moms  Årsavgift inklusive moms 

Qn 2,5 kbm/h 20 mm 2 698 kr 3 372 kr 

2*Qn 2,5 kbm/h 20 mm 11 330 kr 14 162 kr 

3*Qn 2,5 kbm/h 20 mm  15 450 kr 19 312 kr 

Qn 6 kbm/h 25 mm  16 800 kr 21 000 kr 

Qn 10 kbm/h 40 mm  28 000 kr 35 000 kr 

Qn 40 kbm/h 80 mm  105 000 kr 131 250 kr 

Qn 60 kbm/h 100 mm  150 000 kr 187 500 kr 

 
 

  Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

b) en avgift per m3 levererat renvatten 
V, vattenförsörjning 
S, spillvatten 
eller tillsammans 

 
7,60 kr 
7,90 kr 
15,50 kr 

 
 9,50 kr 
 9,87 kr 
19,37 kr 

c) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet,  
för varje påbörjad 150 m2 BTA hos kontors- och 
servicefastighet samt annan därmed jämställd fastighet 

617,60 kr 772 kr 

d)  en avgift per år/m2 tomtyta för annan fastighet  0,72 kr 0,90 kr 

e) en avgift per år och fastighet för omhändertagande av 
dagvatten från fastigheten från en- och tvåfamiljsfastighet 

205,60 kr 257 kr 
 



f) en avgift per kvm tomtyta för omhändertagande av 
dagvatten från alla övriga fastigheter där dagvatten avleds 

0,21 kr 0,26 kr 
 

g) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet, för 
varje påbörjad 150 m2 BTA hos kontors- och 
servicefastighet samt därmed jämställd fastighet för 
omhändertagande av ytvattenavledning från gata 

40,80 kr 51 kr 
 

h) en avgift per kvm tomtyta för annan fastighet för 
omhändertagande ytvattenavledning från gata 

0,10 kr 0,12 kr 
 

 
14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
avgifterna. Följande reducerade avgifter skall därvid gälla för respektive ändamål: 
 
14.2.1 Avgift för nyttjare av endast vatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata kan 
tillkomma 
 

  Årsavgift 
inklusive 
moms 

a) mätare 
Qn 2,5 kbm/h 20 mm en- och tvåfamiljsfastigheter  

 
1 648 kr 

 
2 060 kr 

Qn 2,5 kbm/h 20 mm övriga fastigheter och föreningar  3 090 kr 3 862 kr 

2*Qn 2,5 kbm/h 20 mm övriga fastigheter och föreningar  5 665 kr 7081 kr 

3*Qn 2,5 kbm/h 20 mm övriga fastigheter och föreningar  7 725 kr 9 656 kr 

Qn 6 kbm/h 25 mm  9 040 kr 11 300 kr 

Qn 10 kbm/h 40 mm  12 360 kr 15 450 kr 

Qn 40 kbm/h 80 mm  49 440 kr 61 800 kr 

Qn 60 kbm/h 100 mm  72 100 kr 90 125 kr 

b) Leverans av dricksvatten kr/kbm  7,60 kr 9,50 kr  

c) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet, och 
därmed jämställd fastighet 

617,60 kr 772 kr 

 
14.2.2 Avgift för nyttjare av spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata kan 
tillkomma 
 



Avgiftstyp Exklusive 
moms 

Inklusive 
moms 

a) mätare 
Qn 2,5 kbm/h 20 mm en- och tvåfamiljsfastigheter  

 
1 957 kr 

 
2 446 kr 

Qn 2,5 kbm/h 20 mm övriga fastigheter och föreningar  3 708 kr 4 635 kr 

2*Qn 2,5 kbm/h 20 mm övriga fastigheter och föreningar  6 695 kr 8 369 kr 

3*Qn 2,5 kbm/h 20 mm övriga fastigheter och föreningar  9 115 kr 11 394 kr 

Qn 6 kbm/h 25 mm  9 723 kr 12 154 kr 

Qn 10 kbm/h 40 mm  14 832 kr 18 540 kr 

Qn 40 kbm/h 80 mm  59 328 kr 74 160 kr 

Qn 60 kbm/h 100 mm  86 520 kr 108 150 kr 

b) Rening av spillvatten kr/kbm  7,90 kr 9,87 kr  

c) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet, och 
därmed jämställd fastighet 

 
617,60 kr 

 
772 kr 

 
 
14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.2.1 b) och 14.2.2 b) ut efter en antagen 
förbrukning om 195 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 80 m3/ lägenhet och 
år för fritidsbostad. Till detta läggs för fastigheten normala fasta avgifter enl. 14.1 och 14.2. 
 
14.4 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, 
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet 
 
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med 
ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till 
närmaste hela krontal. Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 
 
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. Vid 
ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter 
enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt 
att uppskatta förbrukningen. Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter 
genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära 
prövning av frågan hos Mark och miljödomstolen. 



 
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 
godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i 
enlighet med vad som framgår av § 19. 
 
14.8 För sprinklerförsörjning där detta är möjligt, privat brandpost eller motsvarande utgår 
en årlig avgift med: 
 

Anslutning dimension Avgift exklusive moms Avgift inklusive moms 

100 mm 6 695 kr 8 369 kr 

150 mm 28 840 kr 36 050 kr 

200 mm 61 800 kr 77 250 kr 

300 mm 164 800 kr 206 000 kr 

 
 
14.9 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande, avleds till 
dagvattenledning (kylvatten o.d.) skall erläggas avgift med 50 % av avgiften enligt 14.2.2 b) 
för rening av avloppsvatten i kr/kbm. 
 

§ 15 
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
brukningsavgift. 
 
Avgift utgår med: 

 Exklusive  
moms 

Inklusive 
moms  

En avgift per m2 allmän platsmark för bortledning av 
dagvatten 

1,00 kr  1,25 kr 
 

 
§ 15 träder i kraft först efter förhandling med ansvariga väghållare. 
 

§ 16 
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 
huvudmannen 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 spillvatten är 
avsevärd. 
 

§ 17  
För obebyggd fastighet skall inte brukningsavgift erläggas. 
 

§ 18 TAXA FÖR SVÅRBEHANDLAT AVLOPPSVATTEN  
Om det finns särskilda skäl och separat skriftligt avtal upprättas mellan huvudman och kund 
kan särskilt förorenat avloppsvatten få släppas till spillvattennätet.  
 
I det fall avloppsvattnets beskaffenhet avviker från normalt kommunalt spillvatten gäller 
följande debiteringsunderlag och föreskrifter. 
 
18.1 För avloppsvatten med en biokemisk syreförbrukning efter 7 dygn (BOD-7) som i 
medeltal överstiger 300 mg/l eller för avloppsvatten med en halt av suspenderat material 
som överstiger 250 mg/l erläggs en tilläggsavgift enligt följande taxa (tilläggsavgift är 
angiven exkl. moms): 
 

Halt i avloppsvatten mg/l BOD-7 tillägg 
kr/kbm 

Susp tillägg  
kr/kbm 

< 250  0 kr  0 kr 

250 – 299  0 kr 0,22 kr 

300 – 349  0,45 kr  0,30 kr 

350 – 599  0,76 kr  0,47 kr 

600 - 799  1,05 kr  0,68 kr 

800 - 999  1,37 kr 0,86 kr 

1000 - 1499  1,82 kr  1,10 kr 

1500 - 1999  2,57 kr  1,58 kr 

2000 - 2499  3,40 kr  2,03 kr 

2500 - 2999  4,16 kr  2,55 kr 

3000 - 3999  5,29 kr  3,20 kr 

> 4000  - enligt särskild 
prövning. 

  



 
Undersökning av det samlade avloppsvattnets beskaffenhet skall ske genom provtagningar i 
form av 3 st. dygnsprov med minst 2 dagars mellanrum inom en tidsrymd av högst 30 
dagar. 
 
Medeltalet av de genom proven erhållna resultaten skall gälla som debiteringsgrund för 
tiden från 30 dagar före tidpunkten för det sista provet och till dess förhållandena ändrats 
så att en förnyad undersökning är befogad. Huvudmannen bestämmer när prov skall 
uttagas och svarar då också för kostnaderna för provtagningen. 
 
Därest fastighetsägaren själv påfordrar provtagning skall han också själv svara för därmed 
förenade kostnader. Proven uttages av Huvudmannen varvid fastighetsägaren äger rätt att 
närvara och om han så önskar uttaga egna kontrollprover. Provtagning och analyser skall 
utföras enligt Statens Naturvårdsverks anvisningar eller praxis för kontroll av reningsverk. 
  
18.2 För avloppsvatten som till beskaffenhet i annat avseende är biokemisk syreförbrukning 
avviker från normalt kommunalt spillvatten äger Huvudmannen utfärda särskilda föreskrifter 
och debiteringsgrunder. 
 

§ 19 AVGIFTER FÖR SPECIFIKA ÅTGÄRDER  
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller 
annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 
 

 Inklusive 
moms 

Nedtagning av vattenmätare  719 kr 

Uppsättning av vattenmätare  719 kr 

Avstängning av vattentillförsel  719 kr 

Påsläpp av vattentillförsel  719 kr 

Montering och demontering av strypbricka i 
vattenmätare/avstängning. 

2 500 kr 

Undersökning av vattenmätare inkl. nedtagning och uppsättning 
på kunds begäran 

2 150 kr 

Länspumpning av vattenmätarbrunn  1000 kr 

Extra besiktning av vattenmätarplats, anordning med mera.  812,50 kr/tim 

Olovlig öppning eller stängning av servisventil (avgift för 
utredning i samband med ovan) 

2000 kr + 644 kr/tim 
 



Byte av skadad mätare där skadan uppstått genom ovarsamhet 
(t.ex. sönderfrusen) Ny mätare ingår. 

3 300 kr 

Förgäves besök vid avtalad tid  1000 kr 

 
För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras 
ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. För arbeten och tjänster som skiljer sig ifrån 
de i taxan upptagna äger huvudmannen i varje enskilt fall rätt att bestämma avgifterna på 
grundval av kommunens självkostnader. För tjänster utförda av kommunens VA-
driftpersonal debiteras 450 kr/h samt 190 kr/h för fordon (inklusive moms). 
 
UTAN MÄTARE  
Grundavgift per hyrtillfälle: 625 kr. Brukningsavgift enligt § 14.4. 
 
MED MÄTARE QN 2,5 M3/H  
Grundavgift per hyrtillfälle om 1875 kr samt brukningsavgift enligt § 14.2.1.b (dricksvatten). 
 
MED MÄTARE QN 6 M3/H  
Grundavgift per hyrtillfälle om 6 250 kr samt brukningsavgift enligt § 14.2.1.b (dricksvatten).  
 

§ 20  
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 § § 14-17 får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 

§ 21  
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår 
enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av 
enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som 
anges i §§ 14 och 16. 
 
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. 
 
 
 



§ 22  
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 innan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 

TAXANS INFÖRANDE 

 

§ 23  
Denna taxa träder i kraft 2019-07-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 
16, 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. 
 


