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Information om VA-taxan

Allmän information om Va-taxan 
Om din fastighet är ansluten till det allmänna ledningsnätet betalar du för rent dricksvatten 
från kranen samt att vi tar hand om ert nedsmutsade vatten från ert avlopp. 
För att bestämma vilka avgifter som abonnenter ska betala för de olika vattentjänster som 
de nyttjar finns en Va-taxa. Va-taxan består huvudsakligen av två delar, en 
Anläggningsavgift och en Brukningsavgift.  
Dessa avgifter skall vara rättvist fördelade efter de vattentjänster som fastigheten nyttjar 
och det är fastighetsägaren som har betalningsansvaret för anläggningsavgifter och 
brukningsavgifter. Finns det flera delägare till en fastighet är dessa solidariskt ansvariga. Det 
innebär att var och en ansvarar för hela betalningen. Enligt lag inträder avgiftsskyldigheten 
när förbindelsepunkt är upprättad och meddelad till fastighetsägaren.   

Anläggningsavgift  
Anläggningsavgiften ska täcka fastighetens del av kostnaderna för utbyggnaden av 
reningsverk, vattenverk, pumpstationer, huvudledningar och själva utbyggnaden av 
ledningar fram till tomtgräns. 
Anläggningsavgiften betalar den som ansluter sin fastighet till någon av vattentjänsterna för 
första gången. Om du bygger till eller bygget om på din fastighet kan det resultera i att en 
kompletterande anläggningsavgiften behöver tas ut.  

Anläggningsavgiften består av fyra olika delar; servisavgift, förbindelsepunktsavgift, 
lägenhetsavgift och tomtyteavgift. Storleken på avgifterna beror på hur många 
servisledningar (vattenledning, spillvattenledning och dagvattenledning) som ska anläggas, 
hur stor tomten är, och hur många lägenheter (bostäder) som finns på fastigheten.  

Servisavgiften: 
Denna avgift ska täcka genomsnittskostnaden för en servisledning av normal längd och 
dimension. Servisledningen är den del av ledning som går från huvudledningen i gatan fram 
till förbindelsepunkt vid tomtgräns där fastighetens ledningar är inkopplade. 

Förbindelsepunktsavgift: 
Denna avgift är en typ utav ”inköpsavgift” som relateras till den nytta som fastigheten har 
av förbindelsepunkten vid tomtgräns.  

Lägenhetsavgift:  
Denna avgift erläggs för varje bostad som upprättas på fastigheten. Lägenhetsavgiften är ett 
mått på den nytta fastigheten har av att få tillgång till vatten och avlopp. För 
verksamhetslokaler ligger byggnadens BTA-yta som ligger till grund för beräkning av 
lägenhetsavgift. Som en lägenhetsavgift räkans varje påbörjat 150-tal m2. 
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Tomtyteavgift: 
Då kostnaden för anläggande av ledning ökar med fastigheters storlek skall denna avgift 
fördela skillnaden mellan stora och små fastigheter.  Avgiften är således varierande och 
beror på hur stor fastighet du har. Det finns dock en begränsningsregel i taxan som innebär 
att tomtyteavgiften aldrig blir större än de övriga avgifterna tillsammans (Servisavgift, 
förbindelsepunktsavgift och lägenhetsavgift). Syftet med begränsningsregeln är att 
tillgodose balansen mellan nyttorelaterade och kostnadsrelaterade avgifter.  

Brukningsavgift  
Brukningsavgiften är en löpande avgift som ska täcka Va-huvudmannens kostnader för 
personal, fordonspark, lokalförvaltning samt drift och underhåll. Din brukningsavgift beror 
på vilka vattentjänster du nyttjar samt hur mycket vatten du använder. Brukningsavgiften är 
även indelad i fast avgift och rörlig avgift. Den fasta avgiften skall täcka kostnader för 
administration, mätarbyte och fakturering. Avgiftens storlek beror på vilka vattentjänster 
som nyttjas. Den rörliga avgiften grundas på din vattenförbrukning. Avgiften skall täcka 
kostnaderna för, distribution av dricksvatten, rening av spillvatten samt bidrag till kapital- 
och underhållskostnader för vattenverk, reningsverk och ledningsnät. Om du har egen 
dricksvattenbrunn men använder den allmänna Va-anläggningen för ditt spillvatten har du 
normalt ingen vattenmätare. Avgiften bestäms då utifrån en schablonförbrukning. 

Avgift för dagvatten 
Avgift för dagvatten skall täcka de kostander som uppkommer i samband med att 
omhänderta och bortledande av dag– och dränvatten. Avgift för dagvatten finns i två 
varianter och är dagvatten avgift fastighet och dagvattenavgift gata. Dagvatten avgift 
fastighet avser bortledande av vatten direkt från fastigheten och tas ut av fastigheter med 
upprättad förbindelsepunkt för dagvatten. Avgiften är relaterad till fastighetens storlek.  
Dagvattenavgift gata avser bortledning av dagvatten från allmän platsmark (till exempel 
gator och parker). Avgiften tas ut kollektivt av alla som bor i ett område varifrån Va-
huvudman avleder dagvatten. 




