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Indexerade anläggningsavgifter 2019
Ursprunglig taxa är antagen av kommunfullmäktige 2015-12-17 att gälla
fr.o.m. 2016-07-01. Indexerade anläggningsavgifter enligt denna
textbroschyr gäller from 2019-01-01.
Denna textbroschyr syftar till att vara en förenklad version av taxans
anläggningsavgifter samt innehåller indexerade avgifter.
Vid skiljaktighet mellan dokumenten är det alltid den av kommunfullmäktige antagna taxan som gäller.
Anläggningsavgifterna i VA-taxan är baserade på ett medelvärde på serie
311 och 322 i entreprenadindex (indextal 106,1, basmånad juli 2014) När
detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen
därefter, dock inte oftare än en gång årligen. Indexuppräkning sker årligen
med start 2018-01-01 och kommer härefter att indexuppräknas varje år.
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdesskatt.
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Anläggningsavgift för bostadsfastighet eller likvärdig
Avgift utgår per fastighet med:
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df

51 238 kr

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

46 114 kr

c) en avgift per m2 tomtyta1

29,66 kr

d) en avgift per lägenhet

20 765 kr

e) en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av
dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats2.

16 909 kr

Reduceringar om inte alla vattentjänsterna (V, S, Df och Dg) erbjuds
Ovanstående avgifter avser samtliga vattentjänster, V, S Df och Dg.
Uppdelningen av de olika vattentjänsterna redovisas nedan och används för
att beräkna kostnaderna om inte alla vattentjänster erbjuds.
Avgift för framdragen servisledning
-

en ledning:

35 867 kr (70 % av servisledningsavgiften)

-

två ledningar:

43 552 kr (85 % av servisledningsavgiften)

-

tre ledningar:

51 238 kr (100 % av servisledningsavgiften)

V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning
förbindelsepunkt/er

30% alt.
13 834 kr

50% alt.
23 057 kr

20% alt.
9 223 kr

-

Tomtyteavgift

30% alt.
8,90 kr

50% alt.
14,83 kr

-

20% alt.
5,93 kr

Lägenhetsavgift

30% alt.
6 230 kr

50% alt.
10 382 kr

-

20% alt.
4 153 kr

1

Tomtyteavgift tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna för
servisledningsavgift + förbindelsepunktsavgift + lägenhetsavgift. I det fall förbindelsepunkt
för Df inte upprättats, summan av avgifterna för servisledningsavgift +
förbindelsepunktsavgift + lägenhetsavgift + grundavgift för bortledning av dagvatten.

2
Grundavgiften tas endast ut om ingen avgift för Df tas ut i servisledningsavgiften och
förbindelsepunkstavgiften. I det fall grundavgift tas ut reduceras servisledningsavgiften och
förbindelsepunktsavgiften eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts
respektive upprättats.
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Anläggningsavgift för annan fastighet
Avgift utgår per fastighet med:
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df

51 238 kr

b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning
förbindelsepunkter för V, S och Df
c) en avgift per m2 tomtyta

46 114 kr
55,28 kr

d) en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av
dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats3.

16 909 kr

Reduceringar om inte alla vattentjänsterna (V, S, Df och Dg) erbjuds
Ovanstående avgifter avser samtliga vattentjänster, V, S, Df och Dg.
Uppdelningen av de olika vattentjänsterna redovisas nedan och används för
att beräkna kostnaderna om inte alla vattentjänster erbjuds.
Avgift för framdragen servisledning
-

en ledning:

35 867 kr (70 % av servisledningsavgiften)

-

två ledningar:

43 552 kr (85 % av servisledningsavgiften)

-

tre ledningar:

51 238 kr (100 % av servisledningsavgiften)

V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning
förbindelsepunkt/er

30% alt.
13 834 kr

50% alt.
23 057 kr

20% alt.
9 223 kr

-

Tomtyteavgift

30% alt.
16,58 kr

50% alt.
27,64 kr

-

20% alt.
11,06 kr

3
Grundavgiften tas endast ut om ingen avgift för Df tas ut i servisledningsavgiften och
förbindelsepunkstavgiften. I det fall grundavgift tas ut reduceras servisledningsavgiften och
förbindelsepunktsavgiften eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts
respektive upprättats.
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Anläggningsavgift för obebyggda fastigheter
Avgifterna utgår per fastighet i enlighet med avgifterna ovan för
bostadsfastighet och för annan fastighet enligt fördelningsmodellen i av
kommunfullmäktige antagen taxa.

Anläggningsavgift för allmän platsmark
Den som svarar för att allmän platsmark ställs iordning och underhålls ska
betala anläggningsavgift.
Avgift utgår med:
En avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av
dagvattenbortledning

114,61 kr

