
VA-taxa, fast eller rörlig debitering 
GVA-avdelningen håller på med en översyn av VA-taxorna, vi ser att vi inte håller budget och behöver revidera 

taxorna.  

Brukningsavgifter i dagens taxa: 

14.1      För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a Fast grundavgift per år om 1696 kronor om 2120 kronor 

b En fast avgift per år och lägenhet utöver en om 685 kronor om 856 kronor 

c En avgift per levererat m3 vatten (V + S)  om 18,40 kronor om 23 kronor 

c – vatten (V)  55…% 

c – avlopp (S)  45…% 

d Fast avgift per år i fritidshus om 326 kronor om 408 kronor 

 

Ett vanligt villahushåll med vatten och avlopp som förbrukar 100 m3 vatten betalar idag 2 120 kr i fast avgift 

och 2300 kr i rörlig avgift , dvs 52% rörlig och 48 % fast avgift.  

Fast avgift borde spegla fasta kostnader och rörlig avgift rörliga kostnader, vi har tittat på de kostnader vi har 

för vatten och avlopp och där är fördelningen 10% rörligt och 90% fast. De fasta kostnaderna består av 

underhåll på ledningsnät, vatten- och avloppsverk, kapitalkostnader m.m. De rörliga kostnaderna består av 

kemikalier och elkostnader.  

Om vattenförbrukningen ökar eller minskar har alltså ingen större inverkan på kostnaderna.  

Om man ska konstruera om taxan så att den speglar kostnaderna så får vattenmätningen väldigt liten 

betydelse, debiteringen borde i så fall vara fast för alla hushåll medan mätning kvarstår för företag med stor 

förbrukning och vattenföreningar.  

- Vad kostar vattenmätare? 

En vattenmätare får sitta ute maximalt 10 år och sedan skall de bytas och skickas in på revision för att 

kontrollera att de har visat rätt. Varje år skickar vi ut självavläsningskort för att stämma av och fakturera 

årsförbrukningen. Totalt kostar en vattenmätare ca 2000 kr på 10 år med byte och administration.   

Vi har för närvarande 2 486 st registrerade mätare vilket medför en kostnad på ca 500 000 kr/år eller ca 9% av 

total årsbudget för vattenförsörjningen.  

 

 

 



- Vattenmätare för- och nackdelar?  

12 av landets 290 kommuner har infört fast avgift för vattnet, dessa kommuner har under 20 000 invånare, god 

tillgång till vatten, minskande befolkning, små resurser för administration och stor andel fritidshus. 

Fördelarna med att avskaffa mätarna har varit lägre kostnader, taxa som är relaterad till kostnaderna och 

oförändrade intäkter även om förbrukningen minskar. I de kommuner som infört fasta avgift har man inte sett 

någon nämnvärd ökning av förbrukningen, en del kommuner har infört generella bevattningsförbud medan 

andra tar till den åtgärden vid behov.  

Debatt om orättvisa kan uppstå när de som förbrukar lite får betala samma som de som förbrukar mer, men å 

andra sidan kan man se det som att man betalar för nyttan att vara ansluten på samma sätt som man betalar 

för t.ex. TV-licens.  

- Hur skulle en fast avgift slå?  

För att en fast avgift ska harmonera med de intäkter vi har idag så får vi räkna på en genomsnittlig förbrukning 

på ca 100 m3. Den fasta avgiften bör i så fall ligga på ca 4500 kr för ett normalt abonnemang.  

En som förbrukar 50 m3 per år får ca 1200 kr dyrare VA-kostnad per år medan en som förbrukar 150 m3 per år 

får ca 1100 kr billigare VA-kostnad per år jämfört med dagens taxa.  

- Vad säger lagstiftningen? 

I § 31 Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster står ” Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de 

avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.”  

I § 33 ” Brukningsavgifterna skall bestämmas på beräkningsgrunder som är lika oavsett när på året VA-anläggningen 

används. Om det med hänsyn till vattenförsörjningen, behovet av en tillfredsställande avloppsrening eller av andra skäl 

behövs särskilda åtgärder av säsongsbetonad karaktär under en viss mindre del av året, får dock brukningsavgifter för en 

sådan tid bestämmas på beräkningsgrunder som innebär högre avgifter än under huvuddelen av året” 

I § 34 ”Avgifternas belopp och hur avgifterna skall beräknas skall framgå av en taxa. Avgifterna får inte bestämmas till 

högre belopp än vad som är förenligt med bestämmelserna i 30- 33 §§” 

Det finns inget i lagstiftningen som föreskriver att huvudmannen måste mäta vattenförbrukningen som 

underlag för sin debitering. Brukningsavgiften kan alltså valfritt bestämmas antingen utifrån uppmätt 

förbrukning eller som en fast avgift eller som en kombination av dessa.  

Lagligheten med fast avgift prövades av statens VA-nämnd 1975 då Båstads taxa ifrågasattes av fritidshusägare. 

En person överklagade taxan eftersom han ansåg att taxan inte tog hänsyn till i vilken utsträckning 

anläggningen utnyttjades.  

VA-nämnden avvisade klagomålen i en dom december 1975 med hänvisning till att kostnaderna för allmän VA-

anläggning till alldeles övervägande del består av fasta kostnader.  

- Miljöaspekter 

Den största fördelen miljömässigt med att debitera fast avgift är att all bilkörning för att byta mätare 

försvinner. På minussidan kan förbrukningen öka en aning med mer förbrukning av el och kemikalier som följd.  

 

 



- Förslag till beslut 

1. Dagens taxa bibehålls med samma andel fast avgift, men ses över och justeras för full 

kostnadstäckning.  

2. Taxan revideras till högre andel fast avgift men debitering utifrån förbrukning bibehålls och en lägre 

rörlig avgift införs. (Nivå på fast avgift föreslås) 

3. Taxan revideras till 100 % fast avgift för majoriteten av fastigheterna, debitering utifrån förbrukning 

bibehålls dock hos storförbrukande fastigheter och vattenföreningar. ( Antal ca 100 st)  
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