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Anläggningsavgifter 

Servisavgift  
Avgiften gäller för tre framdragna servisledningar i samma schakt i samband med 
utbyggnad av ledningsnät, normalt en var för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.  
Schaktöppningsavgift tillkommer per schakt när servisledningar inrättas 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 betalas förbindelsepunktsavgift för vatten för varje enskilt småhus med 
egen förbindelsepunkt enligt ”Småhus” i tabellen nedan. Två eller fler småhusfastigheter som 
delar förbindelsepunkt betalar avgift för ”Övrig fastighet”. Avgiften för övriga fastigheter 
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 betalas för varje småhus med egen förbindelsepunkt för dagvatten, 
förbindelsepunktsavgift enligt ”Småhus” i tabellen 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 övriga fastigheter 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 betalas 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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