
Förslag till ändring av taxa för Robertsfors kommuns allmänna vatten- 

och avloppsanläggning.  
 

Bakgrund: Avgifterna i VA-taxan ändrades from 2017-01-01 och vid avstämning av utfallet under 

2017 har det framkommit att avgifterna inte var korrekt fördelade mellan vatten och avlopp. 

Avloppsverksamheten får inte täckning för sina kostnader medan intäkterna till vattenverksamheten 

överstiger kostnaderna.  

Taxan är uppbyggd på en fast grundavgift för vatten och en fast grundavgift för avlopp per år, har 

man inget avlopp så betalar man en lägre total grundavgift än de som har både vatten och avlopp.  

Utöver den fasta grundavgiften per fastighet så betalar abonnenten en fast lägenhetsavgift, ju fler 

lägenheter fastigheten har desto mer betalar man i fast lägenhetsavgift per år.  

Utöver de fasta avgifterna betalar varje abonnent rörlig avgift efter uppmätt vattenförbrukning, har 

man inget avlopp så betalar man en lägre rörlig avgift än de som har både vatten och avlopp.  

Förslag till förändringar i taxan: För att rätta till den felaktiga kostnadsfördelningen mellan olika 

typer av abonnemang föreslås att avgifterna i taxan ändras enligt nedanstående att gälla från och 

med 2018-01-01 Samtliga belopp nedan är inkl. moms. 

 Fast grundavgift för vatten sänks från 1275 kr/år till 1115 kr/år och fast grundavgift för 

avlopp höjs från 750 kr/år till 1210/år.  

  Fast avgift per lägenhet för vatten sänks från 705 kr/år till 570 kr/år och fast avgift per 

lägenhet för avlopp höjs från 410 kr till 620 kr per lägenhet. 

 Den rörliga avgiften för vatten sänks från 12,25 kr/m3 till 10 kr/m3 och den rörliga avgiften för 

avlopp höjs från 7,25 kr/m3 till 11 kr/m3 

Exempel på hur föreslagna förändringar av taxan påverkar olika abonnenters årskostnader:  

Abonnenttyp  Antal 
lägenheter 

Årsförbrukning 
(m3) 

Avgift 2017 inkl. 
moms 

Avgift 2018 
inkl. moms 

Endast tomt 0 0 810 kr 930 kr 

Vatten och avlopp 1 30 3 725 kr 4 145 kr 

Endast vatten 1 30 2 347 kr 1 985 kr 

Vatten och avlopp 2 30 4 840 kr 5 335 kr 

Endast vatten 2 30 3 052 kr 2 555 kr 

Vatten och avlopp 1 90 4 895 kr 5 405 kr 

Endast vatten 1 90 3 082 kr 2 585 kr 

Endast avlopp 1 90 1 812 kr 2 820 kr 

Vatten och avlopp 2 90 6 010 kr 6 595 kr 

Endast vatten 2 90 3 787 kr 3 155 kr 

Abonnent i vattenförening 0 40 1480 kr 1390 kr 

Annan fastighet  15 800 34 350 kr 36 975 kr 

Småindustri, skolor, 
äldreboenden m.m.  

20 1000 43 825 kr 
 

49 725 kr 



 


