
   

Brukningsavgifter VA fr o m 2018-03-01 (KS-TEK.2017.175) 
 
§4 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag och dränvatten från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvatten ifrån allmän platsmark Ja Ja 

 
§14 14.1 Avgift utgår per fastighet med:  

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år 1772 2215 

b) En avgift per m3 levererat vatten 19,71 24,64 

c) En avgift per år och lägenhet för 
bostadsfastighet samt jämställd fastighet 

1 345 1681 

d) En avgift/år och varje påbörjad 100-tal m2 

tomtyta för annan fastighet 
21 27 

 
 14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga 14.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 40% 40% 10 % 10% 

Avgift per m3 14.1 b) 40% 60% - - 

Avgift per lägenhet 14.1 c) 40% 60% - - 

Avgift per tomtyta 14.1 d) 40% 60% - - 

 
§15 Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 

brukningsavgift.  

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
bortledning av dagvatten 

1,03 1,29 

 
§17 För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enlig 14.1 a)  

 
§18 Övriga avgifter 

 Utan 
moms 

Med 
moms 

Nedtagning av vattenmätare 400 kr 500 kr 

Uppsättning av vattenmätare 400 kr 500 kr 

Avstängning av vattentillförsel 400 kr 500 kr 

Påsläpp av vattentillförsel 400 kr 500 kr 

Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 400 kr 500 kr 

Undersökning av vattenmätare 1 500 kr 1 875 kr 

Läsning av vattenmätarbrunn 1 000 kr 1 250 kr 

Förgäves besök 400 kr 500 kr 

Byte av skadad/frusen mätare 2 000 kr 2 500 kr 

Olovligt öppnad eller stängd service 2 000 kr 2 500 kr 

För arbeten utförda på fastighetsägarens begäran utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 
50 % av ovan angivna belopp.  

 
Tillägg            Särskild reningsavgift 

För fastigheter där spillvattnet är extra förorenat och dess sammansättning väsentligt avviker från 
normalt hushållsavloppsvatten debiteras en tilläggsavgift. 

Parameter Gränsvärde Kr/kg* 

Kväve >50 mg/l 32 

Fosfor >11 mg/l 32 

BOD7 >300 mg/l 4 

Suspenderande ämnen >350 mg/l 2,40 

 
*Priser angivna exklusive moms.  Avgift för suspenderande ämnen tas inte ut om avgift för BOD7 tas ut. 


