
Vatten och avlopp

En fastighet kan få sitt vatten och avlopp på tre olika sätt:
Kommunalt 

Vatten och Avlopp 

inom kommunalt 

verksamhetsområde

Antal abonnemang 

5 223

Förening utanför 

verksamhetsområde, anslutna 

till kommunalt nät

Antal föreningar

183 (Abonnemang)

1845 fastigheter

Enskilt avlopp och 

dricksvatten från egen 

brunn.

Kommunen bygger ut  

och ansvarar för 

driften av vatten och 

avloppsanläggningen 

fram till tomtgräns.

Föreningen har ett eget nät 

som föreningen har byggt 

och ansvarar för driften för. 

Nätet är anslutet till det 

kommunala VA-nätet

Fastigheten ansvarar för att 

reningsanläggningen fungerar 

som den ska och för kvalitén 

hos dricksvattnet.

Vid utbyggnad av VA-nätet

kan hushållet inkluderas i 

kommunalt 

verksamhetsområde



Förklaring VA-taxan

• Det finns två olika typer av taxor
• Anläggningstaxan

• Engångskostnad vid anslutning till kommunala VA-nätet

• Anläggningstaxan ska täcka kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning (ledningar, 
pumpstationer mm)

• Brukningstaxa
• Löpande kostnaden som man betalar kvartalsvis.

• Delas upp i:
• Fast avgift, betalas för vattenmätaren

• Rörlig avgift betalas efter hur många kubikmeter vatten som används.

• Alla avgifter ingår i VA-taxan som beslutas av kommunfullmäktige.



Vatten och avlopp
Kommunalt

Vatten och Avlopp 

inom kommunalt 

verksamhetsområde

Antal abonnemang

5 223 

Förening utanför 

verksamhetsområde, 

anslutna till kommunalt 

nät

Antal föreningar183

(abonnemang)

1845 fastigheter

Enskilt avlopp och 

dricksvatten från egen 

brunn.

Idag betalar ett hushåll väldigt olika beroende på om det 

är inom kommunalt verksamhetsområde eller inom en 

förening.



Förslag till nya taxan 2020

• Förslaget innebär att mätaravgiften som varje förening betalar ersätts av 
en fast avgift/per ansluten fastighet i respektive förening.

• Intäkten från brukningstaxan höjs med 5% 2020. Fördelat på:
• Fast avgift för vattenmätare, föreslås höjas 5%

• Fast avgift för dagvatten, föreslås inte höja (0%)

• Rörlig avgift föreslås höjas 7%

• Anläggningstaxan höjs ej.



Exempel förening med 70 fastigheter 
anslutna till dricksvatten och avlopp

Föreningen betalar 2019
Antal fastigheter: 70 st
Förbrukning: 6 203 kbm  - 89 kbm/fastighet

Fast avgift: 60 076 kr/år
Rörlig avgift: 
28,2 kr/kbm x 6203 kbm= 174 925 kr/år

Kostnad per fastighet

Fast avgift: 858 kr/år  → 72 kr/månad

Rörlig avgift: 2 499 kr/år → 208 kr/månad

Totalt: 3 357 kr/år → 280 kr/mån per 
fastighet 2019.

Motsvarande bostadsområde inom 
verksamhetsområde betalar 2019
Antal fastigheter: 70 st
Förbrukning: 6 203 kbm  - 89 kbm/fastighet

Kostnad per fastighet

Fast avgift:  6008 kr/år  → 501 kr/månad

Rörlig avgift: 2 499 kr/år → 208 kr/månad

Totalt: 8 507 kr/år → 709 kr/mån per fastighet 2019

Ett hushåll i föreningen betalar idag 429 kr/mån mindre än ett motsvarande hushåll inom 

kommunalt verksamhetsområde

Genomförs förändringen och förslagna taxa höjningen kommer alla hushållen att betala 

lika mycket med 2020 års taxa, dvs 748 kr/mån per fastighet. En höjning med 468 

kr/mån/fastighet



Exempel förening med 9 fastigheter 
anslutna till dricksvatten och avlopp

Föreningen betalar 2019
Antal fastigheter: 9 st
Förbrukning: 1861 kbm  - 207 kbm/fastighet

Fast avgift: 20 426 kr/år
Rörlig avgift: 
28,2 kr/kbm x 1861 kbm= 52 508 kr/år

Kostnad per fastighet

Fast avgift: 2 270 kr/år  → 189 kr/månad

Rörlig avgift: 5 834 kr/år → 486 kr/månad

Totalt: 8 104 kr/år → 675 kr/mån per fastighet 
2019

Motsvarande bostadsområde inom 
verksamhetsområde betalat 2019
Antal fastigheter: 9 st
Förbrukning: 1952 kbm  - 207 kbm/fastighet

Kostnad per fastighet

Fast avgift:  6008 kr/år  → 501 kr/månad

Rörlig avgift : 5 834 kr/år → 486 kr/månad

Totalt: 11 842 kr/år → 987 kr/mån per fastighet 2019

Ett hushåll i föreningen betalar idag 312 kr/mån mindre än ett motsvarande hushåll inom 

kommunalt verksamhetsområde

Genomförs förändringen och förslagna taxa höjningen kommer alla hushållen att betala 

lika mycket med 2020 års taxa, dvs 1046kr/mån per fastighet. En höjning med 371 

kr/mån/fastighet



Exempel förening med 100 fastigheter 
anslutna till enbart dricksvatten

Föreningen betalar 2019
Antal fastigheter: 100 st
Förbrukning: 
12 197 kbm  - 122 kbm/fastighet

Fast avgift: 38 448 kr/år
Rörlig avgift: 
11,28 kr/kbm x 12 197 kbm= 137 593kr/år

Kostnad per fastighet

Fast avgift: 384 kr/år  → 32 kr/månad

Rörlig avgift:  1375 kr/år → 114 kr/månad

Totalt: 1760 kr/år → 147 kr/mån per fastighet 
2019

Motsvarande bostadsområde inom 
verksamhetsområde betalar 2019
Antal fastigheter: 100 st
Förbrukning: 12 197 kbm  - 122 kbm/fastighet

Kostnad per fastighet

Fast avgift:  3004 kr/år  → 250 kr/månad

Rörlig avgift: 1375kr/år → 114 kr/månad

Totalt: 4380 kr/år → 365 kr/mån per fastighet 2019

Ett hushåll i föreningen betalar idag 218 kr/mån mindre än ett motsvarande hushåll inom 

kommunalt verksamhetsområde

Genomförs förändringen och förslagna taxa höjningen kommer alla hushållen att betala 

lika mycket med 2020 års taxa, dvs 386 kr/mån per fastighet. En höjning med 238 

kr/mån/fastighet 



Exempel förening med 25 fastigheter 
anslutna till enbart spillvatten

Föreningen betalar 2019
Antal fastigheter: 25 st
Förbrukning schablon: 
3 751 kbm  - 150 kbm/fastighet

Fast avgift: 11 715 kr/år
Rörlig avgift: 
16,92 kr/kbm x 3 751 kbm= 63 469 kr/år

Kostnad per fastighet

Fast avgift: 469 kr/år  → 39 kr/månad

Rörlig avgift:  2539 kr/år → 212 kr/månad

Totalt: 3007 kr/år → 251 kr/mån per fastighet 
2019

Motsvarande bostadsområde inom 
verksamhetsområde betalar 2019
Antal fastigheter: 25 st
Förbrukning schablon: 
3 751 kbm  - 150 kbm/fastighet

Kostnad per fastighet

Fast avgift:  3004 kr/år  → 250 kr/månad

Rörlig avgift: 2539 kr/år → 212 kr/månad

Totalt: 5 543 kr/år → 462 kr/mån per fastighet 2019

Ett hushåll i föreningen betalar idag 211 kr/mån mindre än ett motsvarande hushåll inom 

kommunalt verksamhetsområde

Genomförs förändringen och förslagna taxa höjningen kommer alla hushållen att betala lika 

mycket med 2020 års taxa, dvs 489 kr/mån per fastighet. En höjning med 238 

kr/mån/fastighet 



Hur räknar jag ut förändringen för min 
förening?
Ansluten till avlopp och vatten

Förändring fast avgift=[Antal fastigheter]x6308 – [Fast mätaravgift 2019]=

70 x 6308 - 60076=381 484 kr/förening/år → 5449 kr/fastighet/år →454 kr/fastighet/månad 
(exempel bygger på 70 fastigheter)

Förändring rörlig avgift= 30,12 x [Antal kubikmeter 2020] – 28,2 x [Antal kubikmeter 2019]=

30,12  x 6203 – 28,2 x 6203 = 11 909 kr/förening/år → 170 kr/fastighet/år →14,2 
kr/fastighet/månad (exempel bygger på 70 fastigheter)

Total höjning = 468 kr/fastighet/månad

Den fasta mätaravgiften 2019 kan fås från föreningens VA-faktura



Hur räknar jag ut förändringen för min 
förening?
Ansluten till enbart vatten

Förändring fast avgift=[Antal fastigheter]x3154 – [Fast mätaravgift 2019]=

100 x 3154 – 38 448 =276 952 kr/förening/år → 2 769 kr/fastighet/år → 230 
kr/fastighet/månad (exempel bygger på 100 fastigheter)

Förändring rörlig avgift= 12,06 x [Antal kubikmeter 2020] – x [Antal kubikmeter 
2019]=

12,06  x 12 197 – 11,28 x 12 197 = 9 513 kr/förening/år → 95 kr/fastighet/år →7,92 
kr/fastighet/månad (exempel bygger på 100 fastigheter)

Total höjning = 238 kr/fastighet/månad

Den fasta mätaravgiften 2019 kan fås från föreningens VA-faktura



Hur räknar jag ut förändringen för min 
förening?
Ansluten till enbart avlopp

Förändring fast avgift=[Antal fastigheter]x3154 – [Fast mätaravgift 2019]=

25 x 3154 – 11 715 =67 135 kr/förening/år → 2 685 kr/fastighet/år → 224 
kr/fastighet/månad (exempel bygger på 100 fastigheter)

Förändring rörlig avgift= 18,06 x [Antal kubikmeter 2020] – 16,92 x [Antal kubikmeter 
2019]=

18,06 kr x 3 751 – 16,92 x 3 751 = 4 276 kr/förening/år → 171 kr/fastighet/år →14,2 
kr/fastighet/månad (exempel bygger på 100 fastigheter)

Total höjning = 238 kr/fastighet/månad

Den fasta mätaravgiften 2019 kan fås från föreningens VA-faktura



Övertagande av förening

• Ovan räkneexempel inkluderar inte föreningarnas kostnader för drift av 
eget nät.

• Vill föreningen bli av med sina drift kostnader för det egna nätet kommer 
kommunen att ta över föreningarnas anläggning och ersätta föreningen 
enligt värdering.

• Föreningarna kommer inte betala anläggningsavgift, för att de är redan 
anslutna.



Sammanfattning förslag

• Förslaget innebär att mätaravgiften som varje förening betalar ersätts av 
en fast avgift/per ansluten fastighet i respektive förening.

• Intäkten från brukningstaxan höjs med 5% 2020. Fördelat på:
• Fast avgift för vattenmätare, föreslås höjas 5%

• Fast avgift för dagvatten, föreslås inte höja (0%)

• Rörlig avgift föreslås höjas 7%

• Anläggningstaxan höjs ej.


