
 

 

 

 

taxa 
Taxa för allmänna vatten- och avloppstjänster (VA-taxa) 

2023 
 

  

Beslutat av Kommunfullmäktige 

Beslutandedatum 2022-11-28, § 199 

Ansvarig VA-chef 

Revideras Vid behov 

Följas upp Årligen 



Svenljunga kommun Taxa för allmänna vatten- och avloppstjänster (VA-taxa) 2023 

Kommunfullmäktige                                                                                                            2022-11-28, § 199 

 

2 (16) 

Innehållsförteckning 

Inledning ................................................................................................................... 3 

Avgiftsskyldighet ....................................................................................................... 3 

Anläggningsavgifter .................................................................................................. 5 

Småhusfastighet.................................................................................................... 5 

Övriga fastigheter ................................................................................................. 6 

Obebyggd fastighet ............................................................................................... 8 

Brukningsavgifter .................................................................................................... 10 

Taxans införande ..................................................................................................... 16 

 

  



Svenljunga kommun Taxa för allmänna vatten- och avloppstjänster (VA-taxa) 2023 

Kommunfullmäktige                                                                                                            2022-11-28, § 199 

 

3 (16) 

Inledning  

Huvudmannaskapet för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen utövas av 

samhällsbyggnadsnämnden och avgifter betalas till VA-enheten. 

§ 1 För att täcka nödvändiga kostnader för Svenljunga kommuns allmänna vatten- 

och avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 

anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är den som enligt §§ 2 och 5 lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster (Vattentjänstlagen) jämställs med fastighetsägare. 

§ 2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter, avsedda att täcka viss andel av 

anläggningskostnaden för den allmänna VA-anläggningen, och brukningsavgifter, 

avsedda att täcka löpande kostnader för verksamheter. 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 3 I dessa taxeföreskrifter avses följande: 

Småhusfastighet: fastighet enligt Skatteverkets fastighetstyp 2 (undantaget typ 222 

och 223), avsedd för bostadsändamål och som är bebyggd eller avsedd att 

bebyggas med en- eller tvåfamiljshus inom gällande verksamhetsområde. 

Övrig fastighet: alla övriga fastigheter som inte är småhusfastighet, t.ex. 

flerbostadshus, industrier, offentlig verksamhet och näringsverksamhet inom 

verksamhetsområde. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men 

ännu ej har bebyggts. 

Avgiftsskyldighet 

§ 4  

4.1 Avgiftsskyldighet föreligger för följande ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V = Vattenförsörjning Ja Ja 

S = Spillvatten Ja Ja 

Df = Dag- och dränvatten 

från fastighet 

Ja Ja* 
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Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

Dg = Dagvatten från gator 

och vägar 

Ja Nej 

*Df betalas som en ospecificerad del i S. 

4.2 Avgiftsskyldigheten för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när 

huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat 

fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 

inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda 

och fastighetsägare informerats om detta. 

Förbindelsepunkt kan upprättas av Svenljunga kommun även utan anmälan från 

fastighetsägare att denne vill bruka den allmänna anläggningen. 

Härvid förutsätts att samtliga i § 24 första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna 

vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av 

dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren enligt 26 § LAV, eller den som enligt 

27 § LAV ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, 

informerats om detta. 

4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 

avgiftsskyldighet inträder. 
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Anläggningsavgifter 

Småhusfastighet 
§ 5  

5.1 För småhusfastighet ska erläggas anläggningsavgift enligt tabell nedan. 

Avgift utgår per småhusfastighet med: Exkl. moms Inkl. moms  

a) Servisavgift, en avgift avseende 

framdragning av varje uppsättning 

servisledningar till förbindelsepunkter 

för V, S och Df. 

45 208 kr 56 510 kr 

b) Förbindelsepunktsavgift, en avgift 

avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 

och Df, per småhus. 

64 164 kr 80 205 kr 

c) Tomtyteavgift, en avgift per m2 

tomtyta kr/m2 

46,72 kr 58,40 kr 

d)* Grundavgift Df utan FP, en avgift 

avseende bortledande av Df, om 

bortledande av dagvatten sker utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats. 

19 615 kr 24 519 kr 

*Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I de fall 

avgift enligt 5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) enligt § 8 eftersom 

servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Tomtyta utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 

eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter 

fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till 

byggnadernas bruttoarea (BTA). 

För småhusfastigheter gäller att avgift för tomtyta endast tas ut intill ett belopp 

som motsvarar summan av 5.1 a), b) och d).  

Vid ändrade förhållanden enligt 5.3 och 5.4 tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) i 

den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad 

som föreskrivs i 8.2. 

5.3 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 

förbindelsepunkter, ska servisavgift och förbindelsepunktsavgift erläggas enligt 5.1 
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a) och b). Normalt erläggs förbindelsepunktsavgift endast för extra 

förbindelsepunkt för vatten. Varje extra förbindelsepunkt för vatten erläggs avgift 

för två ändamål oavsett antalet avloppsserviser. 

5.4 Ökas fastighetens tomtyta ska erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande 

tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift sedan tidigare inte kan 

anses erlagd. Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas 

begränsningsregeln i 5.2. 

5.5 Då flera småhusfastigheter har gemensam förbindelsepunkt för vatten, t.ex. 

gemensamhetsanläggning, erläggs avgift enligt för vad som gäller för ”övriga 

fastigheter” under § 6. 

5.6 För småhusfastigheter utanför detaljplan beräknas anläggningsavgiften enligt 

en fiktiv tomtyta motsvarande genomsnittstomten, motsvarande 1 200 m2, för 

anslutna småbostadsfastigheter i Svenljunga kommun. I övrigt gäller samma 

bestämmelser för småhusfastighet enligt 5.1-5.6. 

Övriga fastigheter 
§ 6  

6.1 För övriga fastigheter ska erläggas anläggningsavgift enligt tabell nedan. 

Avgift utgår per fastighet med: Exkl. moms Inkl. moms  

a) Servisavgift, en avgift avseende 

framdragning av varje uppsättning 

servisledningar till förbindelsepunkter 

för S, V och Df. 

45 208 kr 56 510 kr 

b) Förbindelsepunktsavgift, en avgift 

avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 

och Df, där avgiften är beroende av 

vattenmätarens nominella kapacitet 

samt antalet vattenmätare för 

förbindelsepunkten. 

  

i. Qn 2,5 128 328 kr 160 410 kr 

ii. Qn 6 354 771 kr 443 464 kr 

iii. Qn 10 513 312 kr 641 640 kr 
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Avgift utgår per fastighet med: Exkl. moms Inkl. moms  

c) Tomtyteavgift, en avgift per m2 

tomtyta, kr/m2 

46,72 kr 58,40 kr 

d)* Grundavgift Df utan FP, för 

bortledande av Df, om bortledande av 

dagvatten sker utan att förbindelsepunkt 

för Df upprättats. 

  

i. Qn 2,5 32 447 kr 40 558 kr 

ii. Qn 6 68 379 kr 85 473 kr 

iii. Qn 10 109 444 kr 136 805 kr 

*Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I de fall 

avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) enligt § 8 eftersom 

servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.  

6.2 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 

eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter 

fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till 

byggnadernas bruttoarea (BTA). 

För fastigheter för bostadsändamål, d.v.s. flerbostadsfastighet, gäller att avgift för 

tomtyta tas endast ut intill ett belopp som motsvarar summan av 6.1 a), b) och d).  

Vid ändrade förhållanden enligt 6.4 och 6.5 tas ytterligare avgift ut enligt 6.1 c) i 

den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad 

som föreskrivs i 8.2. 

6.3 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med 

erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighetens areal, motsvarande mark 

som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 5 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 beviljades till dess anståndet upphör. För tid därefter utgår 

dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare 

förbindelsepunkter ska servisavgift och förbindelsepunktsavgift erläggas enligt 6.1 

a) och b). Normalt erläggs förbindelsepunktsavgift endast för extra 
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förbindelsepunkt för vatten. För varje extra förbindelsepunkt för vatten erläggs 

avgift för två ändamål oavsett antalet avloppsserviser.   

6.5 Ökas fastighetens tomtyta ska erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande 

tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift sedan tidigare inte kan 

anses erlagd. Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas 6.2. 

Obebyggd fastighet 
§ 7  

7.1 För obebyggd fastighet erläggs del av full anläggningsavgift.  

Avgift utgår per fastighet med: 

 Småhusfastighet Övrig fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1 a) 100 % 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100 % 6.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c 70 % 

 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas endast ut intill belopp som motsvarar summan av avgifterna 

5.1 a) och b). 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska avgifter erläggas för resterande avgifter utifrån 

vid byggnadstillfället gällande taxa enligt följande: 

 Småhusfastighet Övrig fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) 0 % 6.1 c) 30 % 

 

§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska erläggas 

reducerande avgifter enligt följande: 

Servisavgift, avgift för framdragen servisledning, 5.1 a) och 6.1 a). 

En ledning 70 % 

Två ledningar 85 % 

Tre ledningar 100 % 
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Förbindelsepunktsavgift och 

tomtyteavgift 

V S Df Dg 

5.1 b) Avgift per uppsättning FP 30 % 50 % 20 % - 

5.1 c) Tomtyteavgift 30 % 50 % - 20 % 

5.1 d) Grundavgift Df utan FP 30 % 50 % 20 % - 

6.1 b) Avgift per uppsättning FP 30 % 50 % 20 % - 

6.1 c) Tomtyteavgift 30 % 50 % - 20 % 

6.1 d) Grundavgift Df utan FP - - 100 % - 

 

Avgifterna är uttryckta som andel av full avgift i procent. 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilken avgiftsskyldighet inte tidigare 

förelegat, ska erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda 

avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av 

avgiften enligt 5.1 a) även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och 

avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 

servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en 

etableringsavgift om 50 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a). Etableringsavgift 

avses täcka huvudmannens merkostnad till följd av att arbetet inte utförs i 

samband med framdragning av övriga servisledningar.  

§ 9 Avgifter enligt §§ 5-6 är baserade på medelindex med basen oktober 2014 för 

entreprenadindex, ledningsentreprenader, grupperna 311 och 321-324. När detta 

index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte 

oftare än en gång årligen.  

§ 10 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, ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter 

utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgiften enligt §§ 5-8 får 

huvudmannen istället komma överens med fastighetsägaren eller annan 

avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
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§ 11 

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom den tid som anges på 

faktura. 

11.2 Betalas debiterat belopp inte i tid som anges på fakturan, ska erläggas 

dröjsmålsränta enligt § 6 räntelagen från den dag som betalning skulle ha skett.  

11.3 Avgiftsskyldighet föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande beviljats 

eller ändrat förhållande – t.ex. ökning av tomtyta eller ändring i verksamheten som 

leder till ökad vattenförbrukning – inträtt utan att bygglov erfordras eller 

meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen 

när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna 

anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta ut för tiden från det två månader förflutit 

sedan avgiftsskyldigheten inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 12 

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 

huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar 

än huvudmannen bedömt nödvändiga, ska fastighetsägaren som begärt arbetets 

utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför. 

12.2 Om fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras istället för redan 

befintlig och huvudmannen finner skäl att bifalla ansökan om detta, är 

fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del 

med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens 

ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del. 

12.3 Finner huvudmannen det påkallat att utföra ny servisledning istället för och 

med annat läge än redan befintlig är huvudmannen skyldig att ersätta 

fastighetsägaren dennes 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.  

Brukningsavgifter 

§ 13 

13.1 I fråga om bebyggd fastighet, för vilken avgiftsskyldighet för vattenförsörjning 

och spillvattenavlopp föreligger, ska erläggas brukningsavgift med: 

a) En fast avgift per år och mätare för småhusfastigheter för V, vattenförsörjning 

och S, Spillvattenavlopp. 
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 Exkl. moms Inkl. moms  

Småhusfastighet 5 925 kr 7 406 kr 

 

Beträffande definition av småhusfastighet hänvisas till § 3. 

b) En fast avgift per år och mätare för övriga fastigheter kopplat till mätarens 

storlek (nominell kapacitet) för V, vattenförsörjning och S, spillvattenavlopp 

Vattenmätarstorlek Exkl. moms Inkl. moms  

Qn 2,5 11 850 kr 14 812 kr 

Qn 6,0 28 561 kr 35 701 kr 

Qn 10,0 45 580 kr 56 975 kr 

 

c) en avgift per m3 levererat vatten 

 Exkl. moms Inkl. moms  

V, vattenförsörjning 10,93 kr 13,66 kr 

S, spillvattenavlopp 16,08 kr 20,11 kr 

V och S tillsammans 27,01 kr 33,76 kr 

 

d) för spillvattenavlopp, som tillförs det kommunala avloppssystemet och som 

innehåller sådan sammansättning och föroreningsmängd att det överstiger 

föroreningshalt ifråga om suspenderad substans (SS) av 0,35 kg/m3, ifråga om 

organiskt material mätt som biokemisk syreförbrukning (BOD7) av 0,30 kg/m3, 

ifråga om totalfosfor (P-tot) av 0,008 kg/m3, samt ifråga om totalkväve (N-tot) av 

0,040 kg/m3, utgår, utöver angivna värden, en tilläggsavgift enligt följande: 

 Exkl. moms Inkl. moms  

SS, suspenderad substans, kr/kg 9,83 kr 12,28 kr 

BOD7, biokemisk syreförbrukning, kr/kg 5,37 kr 6,71 kr 

P-tot, total fosfor mängd, kr/kg 39,83 kr 49,79 kr 

N-tot, total kväve mängd 5,37 kr 6,71 kr 

 

Mängd spillvattenavlopp med ingående föroreningshalter fastställs på sätt varom 
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avtal eller annan överenskommelse träffas mellan VA-verksamheten och 

fastighetsägaren, eller annars efter VA-verksamhetens uppskattning. 

Spillvattenavlopp från bostadsfastighet anses normalt inte innehålla extra 

föroreningsmängd. 

Avledande av spillvattenavlopp med extra föroreningsmängd förutsätter att 

överenskommelse träffas mellan VA-verksamheten och fastighetsägaren, och att 

VA-verksamhetens medgivande föreligger. 

13.2 Där VA-verksamheten bestämt att för bebyggd småhusfastighet vatten-

förbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift ut enl. 13.1 

a) tillsammans med 13.2 enligt nedan, per år och småbostadsfastighet: 

 Exkl. moms Inkl. moms  

V, vattenförsörjning 3 168 kr 3 960 kr 

S, spillvattenavlopp 4 663 kr 5 828 kr 

V och S tillsammans 7 829 kr 9 786 kr 

 

Beträffande definition av småhusfastighet hänvisas till § 3. 

13.3 För s.k. byggvatten ska erläggas brukningsavgift enligt fasta kostnaden för 

vatten 13.1 a) alt. 13.1 b) och rörlig kostnad för 13.1 c) V. Sker tillfällig anslutning 

av spillvattenavlopp, erlägges dessutom brukningsavgift enligt 13.1 c) S. Om 

mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 50 m3 per 

förbindelsepunkt. 

Dock debiteras VA-verksamhetens faktiska kostnader för anslutning och 

avstängning. 

13.4 För extra mätställe (utöver ett per fastighet) ska erläggas en årlig avgift med 

ett belopp motsvarande den fasta avgiften enligt 13.1 a) eller b). 

13.5 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 

godkänns, ska fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna erlägga 

3 500 kr per mätare och tillfälle.  

13.6 För spillvattenmängd, som enligt VA-verksamhetens medgivande avleds till 

dagvattennätet (kylvatten o.d.), reduceras avgiften enligt 13.1 b) S respektive 13.2) 

S med 50 %. Beloppet avrundas till närmaste hela örestal respektive närmaste hela 

krontal. 
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13.7 Har för fastighet jämlikt § 12.1 anlagts extra servisledning, ska härför erläggas en 

årlig avgift med ett belopp motsvarande 60 % av den fasta avgiften enligt 13.1 a) eller 

b). 

§ 14 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 

renvattenmängd eller avleds inte hela den levererade renvattenmängden till 

avloppsnätet, och är därvid skillnaden mellan renvatten- och spillvattenmängden 

avsevärd, ska avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som 

avleds till avloppsnätet. Mängden ska bestämmas genom mätning på 

fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande renvatten- eller spillvattenmängd 

eller på annat sätt, varom överenskommelse träffats mellan VA-verksamheten och 

fastighetsägaren, eller eljest efter VA-verksamhetens uppskattning. 

§ 15 

15.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 

avgifterna. Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål.  

 V S Df Dg 

13.1 a) Fast avgift småhusfastighet 40 % 60 % - - 

13.1 b) Fast avgift övriga fastigheter 40 % 60 % - - 

13.1 c) Avgift per m3 levererat vatten 40 % 60 % - - 

13.2 Avgift per m3 levererat vatten 40 % 60 % - - 

 

15.2 För obebyggd fastighet inom av huvudmannen fastställt verksamhetsområde 

avsedd för bebyggande, för vilken fastigheten tidigare inte anslutits till den 

allmänna VA-anläggningen erläggs inga avgifter. 

§ 16 

Brukningsavgifter enligt §§ 13-15 får inte överskrida det som behövs för att täcka 

de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva Va-anläggningen. 

§ 17 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna brukningsavgift enligt de i §§ 13-15 

angivna grunderna eller är VA-verksamhetens kostnad för att låta den allmänna 

anläggningen brukas för fastigheten avsevärt högre eller lägre än för fastigheter 

inom verksamhetsområdet i allmänhet – exempelvis p.g.a. att avloppsvattnet från 

fastigheten innehåller föroreningshalter överstigande det normala 
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hushållsspillvattnets – äger VA-verksamheten enligt 38 § VA-lagen träffa avtal om 

brukningsavgiftens storlek. 

Vid ingående av avtal som i föregående stycke sägs ska iakttas de principer om 

kostnadstäckning och kostnadsfördelning som ligger till grund för denna taxa. 

§ 18 

Brukningsavgift enligt § 13.1 a) och 13.2 debiteras i efterskott per månad eller 

kvartal enligt beslut av Vatten- och avfallsenheten. Brukningsavgift enligt § 13.1 b) 

och 13.1 c) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad 

renvattenmängd eller annan grund som anges i §§ 13 och 14. 

Sker enligt VA-verksamhetens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 

mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att 

mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning ska ske i genomsnitt minst 

en gång per år. Avläsning och debitering ska där jämte ske på fastighetsägares 

begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

Fastighetsägare ska på begäran lämna VA-verksamheten erforderliga uppgifter för 

avgiftsberäkning. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges på faktura, ska erläggas 

dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt § 11.2. 

§ 19 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund 

av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts, 

reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande 

avgifter: 

 Exkl. moms Inkl. moms 

a) Påsläpp eller avstängning av 

servisventil på fastighetsägarens 

begäran 

120 kr 150 kr 

b) Utförande enligt a), utanför ordinarie 

arbetstid. 

602 kr 752 kr 

c) Avisering om avstängning av 

vattenleverans p.g.a. obetalda fakturor. 

210 kr 263 kr 

d) Avstängning av vattentillförseln p.g.a. 

obetalda fakturor. 

901 kr 1 126 kr 



Svenljunga kommun Taxa för allmänna vatten- och avloppstjänster (VA-taxa) 2023 

Kommunfullmäktige                                                                                                            2022-11-28, § 199 

 

15 (16) 

 Exkl. moms Inkl. moms 

e) Påsläpp av vatten efter utförande av 

d) 

901 kr 1 126 kr 

f) Påsläpp av vatten efter utförande av 

d), utanför ordinarie arbetstid. 

1 922 kr 2 403 kr 

g) Förgäves besök vid av kund bokad 

eller bekräftad tid 

901 kr 1 126 kr 

h) Driftsstopp LTA-anläggning orsakat av 

brukarens oaktsamhet. 

5 006 kr 7 508 kr 

i) Olovlig inkoppling på t.ex. brandpost 2 402 kr 3 003 kr 

j) Utbyte av sönderfrusen eller skadad 

vattenmätare 

1 053 kr * 

k) Nedtagning eller uppsättning av 

vattenmätare 

661 kr 827 kr 

l) Olovlig borttagen eller uppsatt 

vattenmätare 

2 402 kr 3 003 kr 

m) Olovlig inkoppling till den allmänna 

VA-anläggningen vid nyanslutning av 

fastighet 

2 402 kr 3 003 kr 

n) Avgift per avläsningstillfälle för 

vattenmätare placerad på svåråtkomlig 

plats, ej uppfyllande ABVA, efter påtalan 

av huvudmannen. 

240 kr 299 kr 

o) Vattenuttag ur vattenkiosk. 27,01 kr/m3 33,76 kr/m3 

*Vattenmätare är VA-huvudmannens egendom, därför utgår ingen moms. 

§ 20 

Har fastighetsägare begärt att VA-verksamheten ska företa åtgärd för att 

underlätta eller möjliggöra dennes brukande av anläggningen i visst fall eller 

avseende eller har särskild åtgärd eljest påkallats på grund av fastighetens VA-

förhållanden, äger VA-verksamheten enligt 38 § Vattentjänstlagen träffa avtal om 

brukningsavgiftens storlek. 
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Taxans införande 

§ 21  

Denna taxa träder i kraft 2023-01-01. De brukningsavgifter enligt § 13.1 b), 13.3 

och 13.5 samt § 14, som är baserade på uppmätning hos abonnent, ska därvid 

tillämpas i fråga om den renvattenmängd som förbrukas och den spillvattenmängd 

som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och VA-verksamheten beträffande 

tillämpning och tolkning av denna taxa prövas jämlikt 53 § Vattentjänstlagen Mark- 

och miljödomstolen. 


