
Förslag till ny VA-taxa 
 

VA-taxan höjdes from 2017-01-01 för att fortsatt kunna tillgodose bra vatten. Vid genomgång av 

utfallet under 2017 har det framkommit att avgiften inte var korrekt fördelad mellan vatten och 

avlopp. Avloppsverksamheten får inte täckning för sina kostnader medan intäkterna till 

vattenverksamheten överstiger kostnaderna. Procentfördelningen som räknades fram till taxan 2017 

baserades på budgeterade kostnader för vatten (63%) och avlopp (37%). Detta hade varit rätt om alla 

abonnenter hade både vatten och avlopp, så är dock inte fallet. Ett rätt stort antal abonnenter har 

endast kommunalt vatten. Eftersom kostnaden för avloppsverksamheten ska betalas av färre 

abonnenter blir avgiften högre per abonnent.  

Förslag till beslut:  

Vi föreslår att avgifterna justeras enligt nedan from 2018-01-01, belopp nedan är inkl. moms. 

 Den fasta avgiften för avlopp höjs från 750 kr till 1210 kr i grundavgift och från 410 kr till 620 

kr per lägenhet. 

  Den fasta avgiften för vatten sänks från 1275 kr till 1115 i grundavgift och från 705 kr till 570 

kr per lägenhet.  

 Den rörliga avgiften höjs från 7,25 kr till 11 kr per m3 för avlopp och sänks från 12,25 kr till 10 

kr per m3 för vatten.  

Exempel på hur taxan påverkar olika typer av abonnenter i och med förändring av VA-taxa: 

Abonnenttyp och förbrukning Avgift 2017 inkl. moms Avgift 2018 inkl. moms 

Avgift för vatten och avlopp, endast tomt 810 kr 930 kr 

Vatten och avlopp, 1 lgh förbrukning 30m3  3 725 kr 4 145 kr 

Vatten, 1 lgh förbrukning 30m3 2 347 kr 1 985 kr 

Avlopp, 1 lgh förbrukning 30m3 1 377 kr 2 160 kr 

Vatten och avlopp, 2 lgh förbrukning 30m3 4 840 kr 5 335 kr 

Vatten, 2 lgh förbrukning 30m3 3 052 kr 2 555 kr 

Avlopp, 2 lgh förbrukning 30m3 1 787 kr 2 780 kr 

Vatten och avlopp, 1 lgh förbrukning 90m3  4 895 kr 5 405 kr 

Vatten, 1 lgh förbrukning 90m3 3 082 kr 2 585 kr 

Avlopp, 1 lgh förbrukning 90m3 1 812 kr 2 820 kr 

Vatten och avlopp, 2 lgh förbrukning 90m3 6 010 kr 6 595 kr 

Vatten, 2 lgh förbrukning 90m3 3 787 kr 3 155 kr 

Avlopp, 2 lgh förbrukning 90m3 2 222 kr 3 440 kr 

Avgift per abonnent i vattenförening  
- förbrukning på 40m3 

990 kr 
490 kr 

990 kr 
400 kr 

Annan fastighet (industrifastighet) max 15 lgh. 
- förbrukning på 800m3  

18 750 kr 
15 600 kr 

20 175 kr 
16 800 kr 

Småindustri, skolor, äldreboenden m.m. 
fastigheter som ingår under bostadsfastighet 
(ingen begränsning på antal lgh), exempel på 
18 lgh och förbrukning på 1 000m3. 

41 595 kr 
 

44 745 kr 

 


