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Anläggningsavgift betalar man när en fastighet ansluts till det allmänna VA-ledningsnätet.  
Avgiften består av fyra olika delar: 

• Servisavgifter 
• Förbindelsepunktsavgift för dricksvatten och spillvatten 
• Förbindelsepunktsavgift för dagvatten 
• Tomtyteavgift 

Servisavgift 
Avgiften gäller tre framdragna servisledningar i samma schakt i samband med utbyggnad av ledningsnät, 
normalt en för dricksvatten, en för spillvatten och en för dagvatten. Beställer fastighetsägaren servisledningar 
som ska anslutas till ledningsnätet i efterhand tillkommer schaktöppningsavgift per schakt.  
Om servisledningen är längre än normalt betalar man extra för den sträcka som överstiger 10 meter. 

Servisavgift  Utan moms Med moms 

Småhus och allmän plats 101 000 126 250 

Övrig fastighet 158 000 197 500 

Schaktöppningsavgift för småhus och allmän plats 50 000 62 500 

Schaktöppningsavgift för övrig fastighet 84 000 105 000 

Lång servis för småhus, kronor per meter som överstiger 10 m 10 000 12 500 

Lång servis för övrig fastighet och allmän plats, kronor per meter som överstiger 10 m 16 000 20 000 
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Förbindelsepunktsavgift för dricksvatten och spillvatten 
För småhusfastighet betalas förbindelsepunktsavgift för varje småhus med egen förbindelsepunkt för vatten. 
Två eller fer småhusfastigheter som delar förbindelsepunkt betalar avgift för ”övrig fastighet”. 
Avgiften för ”övrig fastighet” baseras på vattenmätarens storlek, uttryckt som nominell kapacitet (qn). 

Förbindelsepunktsavgift V/S  Utan moms Med moms 

Småhus 61 000 76 250 

qn 2,5 157 000 196 250 

qn 6 379 000 473 750 

qn 10 632 000 790 000 

DN 50 790 000 987 500 

DN 80 2 022 000 2 527 500 

DN 100 3 035 000 3 793 750 
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Förbindelsepunktsavgift för dagvatten 
För småhusfastighet betalas förbindelsepunktsavgift för varje småhus med egen förbindelsepunkt  
för dagvatten, enligt ”Småhus” i tabellen. 

När två, tre eller fyra småhusfastigheter delar förbindelsepunkt för dagvatten betalar varje småhus 
förbindelsepunktsavgift för sig, enligt ”småhus” i tabellen. Fem eller fer småhusfastigheter som delar 
förbindelsepunkt för dagvatten delar på avgift för ”övrig fastighet”. 

Avgiften för övrig fastighet baseras på dagvattenservisens dimension. Avgift för större dimensioner än 
de i tabellen betalas enligt individuell kalkyl. 

Förbindelsepunktsavgift D Utan moms Med moms 

Småhus 13 000 16 250 

150 mm /160 mm 54 000 67 500 

200 mm 86 000 107 500 

215 mm /225 mm 124 000 155 000 

250 mm 130 000 162 500 

300 mm /315 mm 215 000 268 750 

400 mm 380 000 475 000 

500 mm 595 000 743 750 

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 86 107,50 

Bra att veta om VA-anslutning 

Att ansluta 
Alla fastigheter som ligger inom kommunens verk-
samhetsområde för vatten och avlopp kan anslutas  
till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Det är 
mycket viktigt att följa reglerna för anslutning. 
Beställning av vatten- och avloppsanslutning lämnas 
till Kretslopp och vatten före läggning av servisled-
ningar inom fastigheten. Fastighetsägare har ansvar 
för alla ledningar inom fastigheten fram till förbindelse-
punkten. 

Anläggningsavgift i tre delar 
Förbindelsepunkten markerar gränsen mellan kommu-
nens och fastighetsägarens ansvar för ledningarna. 
Den ligger vanligtvis en halv meter utanför fastighets-
gränsen. Vid anslutning betalar fastighetsägaren en 
avgift för upprättande av förbindelsepunkt för vatten, 
spillvatten och dagvatten. Avgiftens storlek beror på 
fastighetens möjlighet att utnyttja vatten- och 

avloppsnätet, vilket motsvaras av vattenmätaren och 
dagvattenservisens kapacitet. Vid varje anslutning 
bestämmer Kretslopp och vatten antal och storlek på 
vattenmätaren som krävs för fastigheten. Om förbruk-
ningen i fastigheten ökar och större vattenmätare 
krävs betalar fastighetsägaren skillnaden mellan avgift 
för den nya mätarens och den ursprungliga mätarens 
kapacitet. Tomtyteavgiften beräknas per kvadratmeter 
och bidrar till att täcka kostnader för utbyggnaden av 
ledningsnätet och, i förekommande fall, för omhänder-
tagande av fastighetens dagvatten. Servisavgift 
betalas för en uppsättning servisledningar som leder 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten mellan fastig-
heten och förbindelsepunkten. 

Lägre avgift för sorterande system 
Ägare till fastigheter där urin och fekalier inte leds till  
det allmänna nätet utan återförs till jordbruk, kan få 
lägre anläggnings- och brukningsavgift. 

VA-anslutning, Kretslopp och vatten 
Box 123, 424 23 Angered. Besöksadress: Gamlestadsvägen 317 
031-368 27 00, telefontider mån–fre 8–12 
va-anslutning@kretsloppochvatten.goteborg.se 
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