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Brukningsavgifter 2023 

Bra att veta om vatten 

Brukningsavgiften för vatten och avlopp består av en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften 
bestäms av hur mycket vatten fastigheten har tillgång till. Därför avgör vattenmätarens storlek 
hur stor den fasta avgiften blir. Den rörliga delen beror på hur mycket vatten som verkligen 
används i fastigheten.  

Lägre avgift för sorterande system  

Ägare till fastigheter där urin och fekalier inte leds till det allmänna nätet utan återförs till 
jordbruk, kan få den rörliga brukningsavgiften för avlopp minskad.  

Vårda vattenmätaren  

Vattenmätaren ska vara lätt att komma åt. Bästa platsen är ett våtutrymme med golvbrunn. 
Kontrollera avstängningsventilerna regelbundet. Vattenmätaren kan frysa sönder i utrymmen 
som inte är uppvärmda. Stäng ventilationsventiler och täta dörr- och fönsterspringor. Byte av 
vattenmätare som frusit sönder bekostas av fastighetsägaren. 

Inget avfall i avloppet  

Ämnen som kan skada miljön får aldrig hällas ut i handfat, diskho, toalett, golv- eller 
rännstensbrunn utan ska lämnas till en miljöstation eller återvinningscentral. Exempel på detta 
är färgrester, lösningsmedel, bensin, olja och läkemedel. Skräp ska heller inte spolas ned i 
avloppet eftersom det orsakar stopp i ledningar och pumpar. Cigarettfimpar och snus ska läggas 
i soppåsen.  

Välj miljömärkt  

Miljöfarliga ämnen finns även i en del hushållsprodukter. Du som är värd: rekommendera 
gärna de boende att välja miljömärkta varor. Eftersom Göteborg har mjukt vatten räcker lägsta 
dosering av tvätt- och diskmedel. 

Fast avgift för dricksvatten och spillvatten 
För småhusfastighet betalas fast avgift enligt ”Småhus” i tabell nedan. Den fasta avgiften för 
övriga fastigheter baseras på vattenmätarens storlek, uttryckt som nominell kapacitet. 
Självavläsningsrabatten på 100 kronor som tidigare medgavs om kunden själv läste av 
vattenmätaren är borttagen från och med 1 januari 2023. 

Mätarstorlek Dricksvatten Spillvatten Dricksvatten och 
spillvatten 

Kronor per mätare och år Utan moms Med moms Utan moms Med moms Utan moms Med moms 

Småhus  1 288  1 611  1 059  1 323  2 347  2 934  
qn 2,5  3 095  3 869  2 537  3 171  5 632  7 040  
qn 6  7 424  9 280  6 092  7 615  13 516  16 895  
qn 10  12 377  15 471  10 154  12 693  22 531  28 164  
Dn 50  15 469  19 336  12 695  15 868  28 163  35 204  
Dn 80  39 603  49 503  32 496  40 620  72 098  90 123  
Dn 100  59 403  74 254  48 742  60 928  108 145  135 182  
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Mätarstorlek Dricksvatten Spillvatten Dricksvatten och 
spillvatten 

Dn 150  133 039  166 299  109 164  136 455  242 203  302 754  
 
Fast avgift för dagvatten 
För småhusfastighet betalas fast avgift enligt ”Småhus” i tabell nedan. När två, tre eller fyra 
småhusfastigheter delar dagvattenservis betalar varje fastighet en småhusavgift. Den fasta 
avgiften för övriga fastigheter baseras på servisledningens dimension. 

Servicedimension dagvatten Kronor per serviceanslutning och år 

 Utan moms Med moms 
Småhus  1 748  2 185  
0-160 mm  6 990  8 737  
175-180 mm  8 979  11 224  
200 mm  10 979  13 724  
215-225 mm  15 728  19 660  
250 mm  16 721  20 901  
300-315 mm  27 959  34 949  
350 mm  38 059  47 573  
375-380 mm  43 691  54 613  
400 mm  49 709  62 137  
450 mm  62 911  78 639  
500 mm  77 668  97 085  
600 mm  111 843  139 804  
800 mm  198 834  248 542  
1000 mm  310 673  388 342  
1200 mm  447 370  559 212  
2000 mm  1 242 697  1 553 372  

 

Fast avgift för vattenmätare i brunn 
Fastigheter som har vattenmätare placerad i brunn betalar dessutom en årlig avgift för de 
merkostnader i samband med byte av mätare. Avgiften tas ut per brunn, och om det finns flera 
mätare i samma brunn betalas avgift efter den största mätaren. 

Mätarstorlek  

Kronor per mätarbrunn och år Utan moms Med moms 

Småhus 531 664 
qn 2,5 531 664 
qn 6, qn 10 1061 1326 
DN 50, DN 80, DN 100 1593 1991 

 

Rörlig avgift för dricksvatten och spillvatten  
Den rörliga avgiften beror på vilken dricksvattenmängd som har mätts upp. För 
småhusfastighet där vattenförbrukningen inte mäts eller som har egen vattentäkt beräknas rörlig 
avgift för dricksvatten och/eller spillvatten för 100 m3 per år. För övriga fastigheter beräknas 
avgiften för 1 500 m3 per år. 
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Mätarstorlek  

Kronor per kubikmeter Utan moms Med moms  

Dricksvatten 8,29 10,36 
Spillvatten 8,54 10,68 
Dricksvatten och spillvatten 16,83 21,04 

 

Dagvatten från allmän plats 
Avgift för dagvatten från allmän platsmark som är avsedd för hela stadens behov betalas av den 
som förvaltar marken. Avgiften baseras på hur stor yta som är ansluten till den allmänna 
anläggningen och om ytan är hårdgjord eller inte. 

Typ av yta  
Kronor per kvadratmeter och år Utan moms 
Hårdgjord yta 2,18 
Ej hårdgjord yta 0,81 

Andra avgifter 
När fastighetsägaren har beställt en åtgärd, eller när fastighetsägaren inte har uppfyllt sina 
skyldigheter i något avseende, tas avgifter ut enligt nedan.  

Åtgärd Kronor per åtgärd 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning, inklusive uppsättning, av vattenmätare på kundens begäran: 
qn 2,5, qn 6, qn 10 
DN 50 
Sommarmätare 

963 
2 171 
1 521 

1 203 
2 713 
1 901 

Kontroll av vattenmätare på kundens begäran, mätaren felfri: 
qn 2,5, qn6, qn 10 
DN50, DN 80 
DN 100 och större 

1 582 
2 784 
3 875 

1 977 
3 480 
4 844 

Byte av sönderfrusen eller skadad vattenmätare eller ersättning vid 
förkommen vattenmätare: 
qn 2,5 
qn 6 
qn 10 
DN50 

 

1 416 
1 698 
2 115 
4 642 

 

1 771 
2 123 
2 644 
5 802 

Förgävesbesök vid avtalad tid för uppsättning, byte eller avläsning 
av vattenmätare eller åtgärd avseende LTA-pump 

613 766 

Avgift för pulsmätare 650 kr/år 812 kr/år 
Avstängning och påsläpp av vatten efter beställning från kund: 
   - helgfri måndag – fredag kl 07.30 – 16.00 
   - övrig tid 

1 226 
1 962 

1 533 
2 453 

Hyra av vattenmätare: 
qn 2,5 
qn 6 
qn 10 
DN50 
DN 80 

3,56 kr/dag 
4,84 kr/dag 
6,50 kr/dag 

16,37 kr/dag 
19,13 kr/dag 
26,43 kr/dag 
39,67 kr/dag 

4,45 kr/dag 
6,06 kr/dag 
8,12 kr/dag 

20,46 kr/dag 
23,91 kr/dag 
33,03 kr/dag 
49,59 kr/dag 
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Åtgärd Kronor per åtgärd 

DN 100 
DN 150 
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Anläggningsavgifter 

Servisavgift  
Avgiften avser tre framdragna servisledningar i samma schakt i samband med 
utbyggnad av ledningsnät, normalt en för dricksvatten, spillvatten respektive dagvatten.  
Schaktöppningsavgift tillkommer per schakt när servisledningar utförs efter beställning 
från fastighetsägare och ansluts i efterhand till ett befintligt allmänt ledningsnät. Om 
servisledningen är längre än normalt betalar man extra för den sträcka som överstiger 10 
meter.  

Servisavgift Utan moms (kr) Med moms (kr) 

Småhus och Allmän plats  106 000  132 500  

Övrig fastighet  166 000  207 500  

Schaktöppningsavgift för Småhus och Allmän plats  52 000  65 000  

Schaktöppningsavgift för Övrig fastighet  88 000  110 000  

Lång servis för Småhus, kronor per meter överstigande 10 m  11 000  13 750  

Lång servis för Övrig fastighet och Allmän plats, kronor per meter 
överstigande 10 m  

17 000  21 250  

 

Förbindelsepunktsavgift för dricksvatten och spillvatten 
För småhusfastighet erläggs för varje småhus med egen förbindelsepunkt för vatten, 
förbindelsepunktsavgift enligt ”Småhus” i tabell nedan. Två eller fler småhusfastigheter som 
delar förbindelsepunkt erlägger avgift för ”Övrig fastighet”. Avgiften för Övrig fastighet 
baseras på vattenmätarens storlek, uttryckt som nominell kapacitet enligt tabell. 

Förbindelsepunktsavgift V / S Utan moms (kr) Med moms (kr) 

Småhus  64 000  80 000  

qn 2,5  165 000  206 250  

qn 6  398 000  497 500  

qn 10  664 000  830 000  

DN 50  830 000  1 037 500  

DN 80  2 123 000  2 653 750  

DN 100  3 187 000  3 983 750  

 

Förbindelsepunktsavgift för dagvatten 
För småhusfastighet erläggs för varje småhus med egen förbindelsepunkt för dagvatten, 
förbindelsepunktsavgift enligt ”Småhus” i tabell nedan. 

När två, tre eller fyra småhusfastigheter delar förbindelsepunkt för dagvatten erlägger 
varje småhus förbindelsepunktsavgift enligt ”Småhus” i tabell nedan. 
Fem eller fler småhusfastigheter som delar förbindelsepunkt för dagvatten erlägger 
avgift för ”Övrig fastighet”.  
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Avgiften för Övrig fastighet baseras på dagvattenservisens dimension. Större 
dimensioner än de som anges i tabellen debiteras avgift enligt kalkyl. 

Förbindelsepunktsavgift D Utan moms (kr) Med moms (kr) 

Småhus  14 000  17 500  

150 / 160 mm  57 000  71 250  

200 mm  90 000  112 500  

215 / 225 mm  130 000  162 500  

250 mm  137 000  171 250  

300 / 315 mm  226 000  282 500  

400 mm  399 000  498 750  

500 mm  625 000  781 250  

 

Tomtyteavgift 
Tomtyteavgift erläggs normalt för de tre ändamålen dricksvatten, spillvatten och dagvatten 
enligt tabellen nedan. Samma avgift betalas i förekommande fall för tillkommande tomtyta. 

Tomtyteavgift Utan moms (kr/m2) Med moms (kr/m2) 

Anslutning av tre ändamål  90  112,5  
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