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Aktuella belopp för avgifterna redovisas i en separat prislista. Avgifter för allmänna vatten-

tjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

När ny prislista träder i kraft ska brukningsavgifter som baseras på mätning tillämpas på den 

vattenmängd som levererats och den spillvattenmängd som släppts ut efter den dag då prislis-

tan träder ikraft.



Förord
Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), i denna skrift även be-

nämnd vattentjänstlagen, reglerar förhållandet mellan huvudman för den 

allmänna vatten- och avloppsanläggningen och ägare av fastighet inom 

anläggningens verksamhetsområde, dels genom denna taxa, dels genom 

”Allmänna bestämmelser för brukande av Göteborgs Stads allmänna vat-

ten- och avloppsanläggning” (ABVA). Frågor som inte behandlas i denna 

taxa eller i ABVA, ska bedömas efter vattentjänstlagen eller tillämpad 

praxis. 

Göteborgs Stad är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsan-

läggningen i Göteborg. Huvudmannaskapet utövas av nämnden för Krets-

lopp och vatten och avgift betalas till förvaltningen Kretslopp och vatten.

Tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning 

och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen i Väners-

borg enligt 53 § Lagen om allmänna vattentjänster.



Innehållsförteckning

Avgiftsskyldighet och betalning av avgifter

1§  Vem är avgiftsskyldig .................................................................................................... 5

2§  Avgifter  ............................................................................................................................. 5

3§  Fastighetstyper ............................................................................................................... 5

4§  När inträder avgiftsskyldigheten .............................................................................. 5

5§  Fakturering och betalning av avgifter .................................................................... 6

6§  Undantag från taxa ........................................................................................................ 6

Anläggningsavgifter 

7§  Anläggningsavgifter för fastighet ............................................................................ 7

8§  Undantag från normalfallet ......................................................................................... 8

9§  Anläggningsavgift för byggnad på allmän plats ................................................ 9

10§  Extra åtaganden ............................................................................................................ 9

Brukningsavgifter 

11§  Brukningsavgifter för fastighet och byggnad på allmän plats ................... 10

12§  Brukningsavgift för förvaltare av allmän plats ................................................. 10

13§  Rörlig avgift för dricksvatten - mätning ............................................................. 10

14§  Läckage .......................................................................................................................... 10

15§  Mätfel ............................................................................................................................... 10

16§  Rörlig avgift för spillvatten - mätning ...................................................................11

17§  Rörlig avgift för vatten och spillvatten utan mätning .....................................11

18§  Reduktion för urinseparering ...................................................................................11

19§  Andra avgifter ................................................................................................................11

20§  Överenskommelse vid särskilda åtgärder ..........................................................11



55

1 § Vem är avgiftsskyldig
För att täcka nödvändiga kostnader för Göteborgs 
Stads allmänna vatten- och avloppsanläggning ska 
ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter 
enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är den som enligt vattentjänstlagen 
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 
avledning av dagvatten från allmän plats är även den 
som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning 
och underhålls, om förutsättningarna i vattentjänst-
lagen är uppfyllda.

2 § Avgifter 
2.1 Olika avgifter

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och bruk-
ningsavgifter.

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med 
lagstadgad mervärdesskatt.

2.2 Vattentjänster

Avgiftsskyldighet föreligger för följande ändamål 
inom va-anläggningens verksamhetsområde: 

 » Dricksvattenförsörjning (V) till fastighet

 » Spillvattenavledning (S) från fastighet

 » Dagvattenavledning (D) från fastighet och från 
allmän plats. Med ”dagvatten” menas i denna taxa 
dag- och dräneringsvatten från fastighet och 
allmän plats.

3 § Fastighetstyper
I dessa taxeföreskrifter avses följande:

Småhusfastighet: Fastighet som enligt Skatte-
verket definieras som småhusenhet och är avsedd för 
bostadsändamål och som uteslutande eller huvudsak-
ligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att 
bebyggas för bostadsändamål. 

Övrig fastighet: Alla fastigheter som inte är små-
husfastighet, till exempel flerbostadshus, industrier 
och offentlig verksamhet, och som uteslutande eller 
huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov 
avses att bebyggas. Då flera småhus har en gemensam 
förbindelsepunkt genom gemensamhetsanläggning 
definieras de som övrig fastighet.

Obebyggd fastighet: Fastighet som enligt 
detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 
bebyggts.

Allmän platsmark: Mark som i detaljplan redovi-
sas som allmän plats, eller om marken inte omfattas 
av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar 
sådan mark.

4 § När inträder avgifts-
skyldigheten
4.1 Förbindelsepunkt upprättas

Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten inträder när 
huvudmannen ordnat förbindelsepunkt för ändamå-
let och informerat den avgiftsskyldige om detta. 

Förbindelsepunkt kan upprättas av huvudmannen för 
den allmänna va-anläggningen även utan beställning 
från fastighetsägare att bruka den allmänna anlägg-
ningen. Taxan förutsätter att samtliga villkor för av-
giftsskyldighet enligt vattentjänstlagen är uppfyllda. 

4.2 Förbindelsepunkt upprättas inte

Avleds dagvatten till den allmänna anläggningen 
utan att förbindelsepunkt upprättas, inträder avgifts-
skyldighet när åtgärder för bortledande av dagvatten 
blivit utförda och den avgiftsskyldige informerats om 
detta. 

Avgiftsskyldighet för dagvatten inträder även när 
åtgärder för bortledande av dagvatten från gatan 
blivit utförda och fastighetsägaren blivit informerad 
om detta. 

4.3 Tillkommande avgifter

Avgiftsskyldighet och avgifter
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Avgiftsskyldighet för tillkommande tomtyta inträder 
när fastighetsreglering vunnit laga kraft.

Avgiftsskyldighet för ändamålen V och S på grund 
av utökad vattenmätarkapacitet inträder när ny 
mätarkapacitet är installerad. 

Avgiftsskyldighet för ändamålet D på grund av 
ändrad servisdimension inträder när den nya ser-
visdimensionen är utförd och fastighetsägaren blivit 
informerad om detta.

4.4 Taxa som ska tillämpas 

Avgifter ska beräknas enligt taxa som gäller vid den 
tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

5 § Fakturering och betalning  
av avgifter
5.1 Tid för betalning

Sedan avgiftsskyldighet inträtt ska avgift betalas 
inom den tid som anges på faktura.

Betalas debiterat belopp inte i tid som anges på fak-
tura ska dröjsmålsränta erläggas enligt § 6 räntelagen, 
från den dag som betalning skulle ha skett.

5.2 Fakturering och avläsning av 
vattenmätare

Fakturering av brukningsavgift sker två, fyra eller tolv 
gånger per år enligt beslut av huvudmannen. Fast 
brukningsavgift delas upp över året beroende på fak-
tureringsfrekvens. Rörlig brukningsavgift debiteras 
baserad på mätt, förbrukad vattenmängd eller annan 
grund som anges i 13 §–17 §. Både fast och rörlig 
avgift debiteras i efterskott.

Avläsning av vattenmätare och debitering efter verk-
lig förbrukning ska göras i genomsnitt minst en gång 
per år. Fakturering mellan mätaravläsningarna görs 
efter uppskattad förbrukning. Fastighetsägaren ska 
meddela huvudmannen avläsning som underlag för 
slutdebitering i samband med överlåtelse av fastig-
het. Fastighetsägaren är också skyldig att anmäla till 
huvudmannen om förändringar sker i fastighetens 
verksamhet som väsentligt påverkar dricksvattenför-
brukningen.

5.3 Betalningsplan för anläggningsavgift

Enligt § 36 lagen om allmänna vattentjänster kan 
en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar 
under längst tio år, om avgiften uppgår till belopp 
som är betungande med hänsyn till fastighetens 
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om 
fastighetsägaren begär det och om godtagbar säker-
het ställs. För obetalt belopp ska utgå ränta enligt 
räntelagen.

5.4 Anstånd med betalning av 
tomtyteavgift för övrig fastighet

Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, för 
övrig fastighet medge anstånd med erläggande av an-
läggningstaxans tomtyteavgift för andel av fastighets 
areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas 
för verksamheten på fastigheten. Anstånd medges för 
högst 10 år. Om mark genom fastighetsbildningsåt-
gärd frångår fastigheten under anståndstiden upphör 
anståndsmedgivandet att gälla och resterande tom-
tyteavgift förfaller till betalning. För obetalt belopp 
utgår ränta enligt räntelagen från den dag anståndet 
beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter 
utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

6 § Undantag från taxa
6.1 Särtaxa

Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter 
med vatten, spillvatten och dagvatten i beaktansvärd 
omfattning avviker från fastigheterna inom verksam-
hetsområdet i övrigt, kan avgift utgå enligt särskild 
antagen särtaxa. 

6.2 Oskälig avgiftsfördelning

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna 
anläggningsavgift enligt 7§ m–10§ eller bruknings-
avgift enligt 11§–20§ får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan 
avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
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7 § Anläggningsavgifter för fastighet

7.1 Avgifter

För fastighet ska erläggas anläggningsavgift enligt 
följande:

a) Servisavgift

En avgift som avser framdragning av servisledningar 
till förbindelsepunkter för V, S och D. Avgiften beror 
på typ av fastighet enligt 3§ som servisledningen ska 
betjäna. Avgiften avser framdragna servisledningar i 
samma schakt.

b) Schaktöppningsavgift

En avgift per schakt då servisledning efter beställ-
ning från fastighetsägare utförs och ansluts i efter-
hand till ett befintligt ledningsnät.

c) Förbindelsepunktsavgift dricksvatten (V) 
och spillvatten (S)

En avgift som erläggs för varje upprättad förbindel-
sepunkt för V för fastigheter som nyttjar både dricks-
vatten och spillvatten. Avgiften beror på fastighetens 
möjlighet att utnyttja den allmänna anläggningen 
och baseras normalt på vattenmätarens kapacitet och 
typ av fastighet. 

Förbindelsepunktsavgift debiteras för den samman-
lagda nominella mätarkapacitet som finns på fastig-
heten, oavsett antalet servisledningar eller schakter.

Om förbindelsepunkt upprättas för ändamålet S, för 
fastighet som endast nyttjar ändamålet spillvatten, 
beräknas avgiften efter huvudmannens bedömning av 
sannolikt flöde för vatten. 

d) Förbindelsepunktsavgift för dagvatten (D)

En avgift som erläggs för varje upprättad förbindel-
sepunkt för D för fastigheter som avleder dagvatten 
till allmän anläggning. Avgiften beror på servisled-
ningens dimension och typ av fastighet. 

Avgiften är baserad på framlagd ledningsdimension 
för fastighetens behov att avleda dagvatten, oavsett 
om dagvattnet avleds till ledning för enbart dag-
vatten eller till en kombinerad ledning för spill- och 
dagvattenavlopp.

Om avledning av dagvatten till allmän anläggning 
sker utan att särskild förbindelsepunkt har upprät-
tats beräknas avgiften för motsvarande erforderlig 
ledningsdimension.

e) Tomtyteavgift

En avgift för utbyggnad av ledningsnät för vatten, 
spillvatten och dagvatten. Tomtyteavgift debiteras 
för fastighetens areal enligt uppgifter i lantmäteriets 
fastighetsregister. Har fastigheten andel i samfälld 
fastighet ska tomtyteavgift debiteras som motsvarar 
fastighetens andel. Vid tredimensionella fastigheter 
fördelas den tomtyta som är gemensam för fastig-
heterna i proportion till byggnadernas bruttoarea 
(BTA).

7.2 Gemensam förbindelsepunkt

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera 
fastigheter, fördelas förbindelse-punktsavgift och 
servisavgift enligt 7.1 lika mellan fastigheterna. Om 
anslutning av ytterligare fastighet till gemensam för-
bindelsepunkt kräver ökad servisdimension och/ eller 
ökad mätarkapacitet debiteras den tillkommande 
fastigheten avgift för tillkommande kapacitet. 

7.3 Tillkommande förbindelsepunkt

Upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska tillkom-
mande servisavgift, förbindelse-punktsavgift samt 
schaktöppningsavgift enligt 7.1 erläggas. Förbindel-
sepunktsavgift erläggs endast för extra förbindelse-
punkt för dricksvatten och dagvatten. För fastighet 
som är ansluten till både dricksvatten och spillvatten 
debiteras 100 % förbindelse-punktsavgift för varje 
förbindelsepunkt för dricksvatten, oavsett antal spill-
vattenserviser.

7.4 Förbindelsepunktsavgift för obebyggd 
fastighet 

För obebyggd fastighet ska erläggas anläggningsav-
gift som om den var bebyggd.

Förbindelsepunktsavgift för V och S för övrig fastig-
het debiteras för minsta storlek på vattenmätare. 
Tillkommande förbindelsepunktsavgift debiteras när 
beställning av anslutning inkommit till huvudman-
nen för den allmänna va-anläggningen och erforder-
lig mätarkapacitet kan fastställas.

Anläggningsavgifter
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7.5 Avgiftsreduktion för urinseparering

För fastighet från vilken urin, eller urin och fekalier, 
inte avleds till den allmänna spillvattenanläggningen, 
utan återförs till jordbruket eller till användning där 
näringsämnena nyttiggörs, får huvudmannen besluta 
om 20 % reduktion av förbindelsepunktsavgiften för 
V och S enligt 7.1 b, vid anslutning av ändamålet 
spillvatten. 

7.6 Begränsningsregel för tomtyteavgift

För bostadsfastigheter gäller en begränsningsregel 
som innebär att avgift för tomtyta endast tas ut intill 
ett belopp som motsvarar summan av servisavgift och 
förbindelsepunktsavgifter.

Vid ändrade förhållanden avseende 7.1a, c eller d tas 
ytterligare tomtyteavgift ut i den mån ovan angiven 
begränsningsregel så medger. De sammanlagda av-
gifterna för tillkommande servisledningar summeras 
inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 7.1 
a även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen 
och avgifterna därmed blivit högre.

7.7 Tillkommande tomtyta

Ökar fastighets tomtyta med mer än 250 m2 ska 
tomtyteavgift erläggas för tillkommande yta om den 
härstammar från en fastighet för vilken tomtyteav-
gift inte ska anses vara betald tidigare. Sker successiv 
ökning av tomtytan ska debitering göras då totala 
ökningen uppgår till 250 m2 eller mer. Vid beräkning 
av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begräns-
ningsregeln i 7.6.

8 § Undantag från normalfallet
I normalfallet upprättas en förbindelsepunkt för 
dricksvatten, spillvatten samt dagvatten samtidigt 
och i samma rörgrav. Vid avvikelser från normalfallet, 
då förbindelsepunkter för olika va-ändamål upprättas 
vid olika tidpunkter eller i separata rörgravar betalas 
anläggningsavgift med tillämpning av 7§ men med 
avgift beräknad enligt 8.1 - 8.4 nedan. Avgifterna är 
uttryckta i procent av full avgift enligt 7.1.

Avledning av dag- och dräneringsvatten från fastig-
het och avledning av dagvatten från allmän plats 
anses såväl var för sig som tillsammans, utgöra ett 
va-ändamål (anläggnings-avgift för D betalas bara en 
gång).

8.1 Anslutning till endast ett eller två 
ändamål

För fastighet som tidigare inte nyttjar den allmänna 
va-anläggningen, och är avgifts-skyldig för endast ett 
eller två av ändamålen V, S eller D betalas reducerad 
avgift enligt nedan för ledningar i samma rörgrav. 
Normalt utgör ändamålet spillvatten den första led-
ningen och det första ändamålet. 

Servisavgift

En ledning ............................................................60 %  

Två ledningar ...................................................... 80 % 

Förbindelsepunktsavgift V och S

Första ändamålet ..............................................60 %

Tomtyteavgift

Ett ändamål .........................................................60 % 

Två ändamål ........................................................ 80 %

8.2 Tillkommande anslutning i samma 
rörgrav 

För fastighet som nyttjar den allmänna va-anlägg-
ningen, och har betalat anläggningsavgift för ett eller 
två ändamål, betalas vid anslutning av varje tillkom-
mande ändamål reducerad avgift enligt nedan för 
ledningar i samma rörgrav som befintlig anslutning. 

Servisavgift

För tillkommande anslutning till befintlig  

servisledning ....................................................... 20 % 

Förbindelsepunktsavgift V och S

Andra ändamålet ...............................................40 %

Tomtyteavgift

För varje tillkommande ändamål ................ 20 %

8.3 Tillkommande anslutning i ny rörgrav 

För fastighet som nyttjar den allmänna va-anlägg-
ningen, och har betalat anläggningsavgift för minst 
ett ändamål, betalas vid anslutning av varje tillkom-
mande ändamål avgift enligt nedan för ledningar i ny 
rörgrav. För varje rörgrav debiteras dessutom schakt-
öppningsavgift.

Servisavgift

En ledning ............................................................60 %

Förbindelsepunktsavgift V och S

Andra ändamålet ...............................................40 %
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Förbindelsepunktsavgift D  

Varje ytterligare ledning ............................... 100 %

Tomtyteavgift

Varje tillkommande ändamål ........................ 20 %

8.4 Avgift för lång servis

För servisledning som är längre än normalfallet de-
biteras tillkommande avgift för varje meter översti-
gande 10 meter.

En ledning ............................................................60 % 

Två ledningar ...................................................... 80 % 

Tre ledningar ..................................................... 100 %

Varje ytterligare ledning i samma schakt 20 %

8.4 Avgift för dagvatten betald före 1992

För fastighet som betalat gatukostnadsersättning för 
avlopp eller anläggningsavgift för dagvatten enligt 
va-taxa senast 1992 debiteras inte tillkommande 
avgift enligt 8.2 eller 8.3 när förbindelsepunkt för 
dagvatten upprättas och/eller åtgärder för avvattning 
av gata blivit utförda.

9 § Anläggningsavgift för 
byggnad på allmän plats
För byggnad på allmän plats eller jämförbart område 
utgår anläggningsavgift med tillämpning av bestäm-
melserna i denna taxa. 

För byggnad med väl avgränsad verksamhetsyta 
beräknas tomtyteavgift med motsvarande area. När 
mark upplåtes utan särskild avgränsning av tomt 
beräknas tomtyteavgift med area motsvarande den 
yta som nyttjas.

10 § Extra åtaganden
10.1 Om en fastighetsägare ansöker om att ledningar 
utförs på annat sätt eller förses med andra anord-
ningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, och 
huvudmannen kan godkänna detta, ska fastighetsäga-
ren, utöver anläggningsavgifter enligt 8–9§§, ersätta 
huvudmannens merkostnader enligt kalkyl.

10.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisled-
ning ska utföras i stället för redan befintlig, och 

huvudmannen kan godkänna detta, är fastighetsäga-
ren skyldig att bekosta dels den nya servisledning-
ens allmänna del, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del. Avgift för pluggning 
ingår i servisavgiften.

10.3 Sprinkler

För vattenservis som enbart eller huvudsakligen 
dimensioneras för sprinklerändamål beräknas servis-
avgift enligt kalkylerad kostnad och debiteras enligt 
verklig kostnad. 

10.4 Utanför verksamhetsområdet

För fastighet belägen utanför verksamhetsområdet 
men som kan beviljas anslutning enligt avtal beräknas 
servisavgift enligt kalkylerad kostnad och debiteras 
enligt verklig kostnad.

10.5 Byggnad på allmän plats

För byggnad eller anläggning på allmän plats som 
beviljas anslutning till tillfälliga serviser beräknas 
servisavgift enligt kalkylerad kostnad och debiteras 
enligt verklig kostnad.

 



10

Är förbindelsepunkt för dagvatten gemensam för två 
eller fler Övrig fastighet fördelas avgift enligt 11.1.c 
för övrig fastighet lika mellan fastigheterna.

12 § Brukningsavgift för 
förvaltare av allmän plats
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i 
ordning och underhålls ska erlägga brukningsavgift 
för bortledning av dagvatten genom den allmänna 
dagvattenanläggningen. Avgift utgår för ytor som är 
till för hela stadens behov och med det avses större 
vägar, spårvägsområde, parker samt evenemangs- och 
julhandelsområdet. Avgiftsgrundande ytor fastställs 
av huvudmannen i särskilt PM.

Avgiften beräknas per ytenhet allmän platsmark och 
ytorna delas in i hårdgjorda respektive ej hårdgjorda 
ytor. 

13 § Rörlig avgift för dricksvatten 
- mätning
Rörlig avgift för dricksvatten beräknas efter den 
vattenmängd som levererats till fastigheten från den 
allmänna anläggningen. Levererad vattenmängd fast-
ställs genom mätning om inte huvudmannen medger 
undantag härifrån.

14 § Läckage
Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt dricks-
vatten som levereras till fastigheten. Om bortrun-
net vatten vid betydande läckage på fastighetens 
VA-installation inte har avletts genom fastighetens 
spillvattenledning kan reducering av spillvattenav-
giften medges. För att reducerad avgift ska beviljas 
ska fastighetsägaren rimligen inte kunnat känna till 
läckaget. Huvudmannen uppskattar mängden bort-
runnet vatten.

15 § Mätfel
Finns misstanke om att vattenmätaren visar annan 
förbrukning än den verkliga kan huvudmannen un-
dersöka mätaren om huvudmannen finner det nöd-
vändigt eller fastighetsägaren begär det. Vid ovan av-
sedd undersökning eller prövning bestäms mätarens 

11 § Brukningsavgifter för 
fastighet och byggnad på  
allmän plats
11.1 Avgifter

För bebyggd fastighet, för fastighet som varit bebyggd 
och för byggnad på allmän plats för vilken förbindel-
sepunkt finns upprättad, ska erläggas brukningsavgift 
enligt nedan. Avgift utgår per fastighet för:

a) Dricksvatten

 » en fast avgift per år beroende av vattenmäta-

rens storlek och typ av fastighet

 » en rörlig avgift beroende av mängd levererat 

dricksvatten 

 » en fast avgift per år för de fastigheter där vat-

tenmätaren är placerad i en brunn

b) Spillvatten 

 » en fast avgift per år beroende av vatten-

mätarens storlek och typ av fastighet

 » en rörlig avgift beroende av mängd levererat 

dricksvatten

c) Dagvatten 

 » en fast avgift per år beroende av servisledning-

ens dimension och typ av fastighet

Fast avgift för dagvatten är baserad på framlagd 
ledningsdimension för fastighetens behov att avleda 
dagvatten, oavsett om dagvattnet avleds till ledning 
för enbart dagvatten eller till en kombinerad ledning 
för spill- och dagvattenavlopp. 

Om avledning av dagvatten till allmän anläggning 
sker utan att särskild förbindelsepunkt har upprät-
tats beräknas avgiften för motsvarande erforderlig 
ledningsdimension.

11.2 Gemensam förbindelsepunkt för 
dagvattenÄr förbindelsepunkt för dagvatten 
gemensam för två, tre eller fyra Småhusfastigheter, 
betalar varje fastighet avgift enligt 11.1.c för småhus. 
Är förbindelsepunkt för dagvatten gemensam för 
fem eller fler Småhusfastigheter fördelas avgift enligt 
11.1.c för övrig fastighet lika mellan fastigheterna. 

Brukningsavgifter
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felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDAC:s 
föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 
2007:2. Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller 
har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att 
uppskatta förbrukningen. 

Om fastighetsägaren har begärt undersökningen och 
mätaren godkänns ska undersökningen bekostas av 
fastighetsägaren, i annat fall bekostas den av huvud-
mannen.

16§ Rörlig avgift för spillvatten  
- mätning
Nyttjar fastigheten den allmänna va-anläggningen 
för såväl dricksvatten som spillvatten anses mängden 
avlett spillvatten vara samma mängd som det 
dricksvatten som levererats till fastigheten enligt § 13. 
Om avledd spillvattenmängd avsevärt skiljer sig från 
levererad dricksvattenmängd ska rörlig avgift för 
spillvatten beräknas efter den mängd spillvatten som 
avleds till den allmänna anläggningen. Mängden 
ska bestämmas efter mätning på fastighetsägarens 
bekostnad av berörda dricksvatten- och spillvatten-
mängder eller efter huvudmannens uppskattning. 

Vatten som definieras som spillvatten men som enligt 
huvudmannens medgivande avleds till dagvattenled-
ning (kylvatten, tvättvatten från fasad, bergvärme-
borrning och dylikt) anses ingå i brukningsavgift för 
dagvatten enligt § 11c.

17 § Rörlig avgift för vatten och 
spillvatten utan mätning
Har huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen 
för bebyggd fastighet tillsvidare inte ska fastställas 
genom mätning eller om fastigheten inte brukar den 
allmänna dricksvattenanläggningen, beräknas rörlig 
avgift för dricksvatten respektive spillvatten efter en 
schablonförbrukning. För småhusfastighet betalas 
rörlig avgift för 100 m3 per år och för övrig fastighet 
1 500 m3 per år.

18 § Reduktion för urinseparering
För fastighet, från vilken urin, eller urin och fekalier 
inte avleds till den allmänna spillvattenanläggningen, 
utan återförs till jordbruk eller till annan användning 
där näringsämnena nyttiggörs, får huvudmannen 
besluta om reduktion av brukningsavgiften för spill-
vatten. Förutsättningarna är att erforderligt tillstånd 

erhållits från miljönämnden, och att fastighetsägaren 
fortlöpande kan visa att avskild urin, eller urin och 
fekalier, omhändertas på annat sätt, som kan godkän-
nas av miljönämnden.

19 § Andra avgifter
Avgift debiteras om huvudmannen på fastighetsäga-
rens begäran, eller på grund av att fastighetsägaren 
åsidosatt sina skyldigheter enligt vattentjänstlagen, 
stängt av vattentillförseln eller vidtagit annan åtgärd.

20 § Överenskommelse vid 
särskilda åtgärder
Har fastighetsägaren begärt att huvudmannen ska 
genomföra åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 
hans brukande av anläggningen i visst fall eller avse-
ende eller har i övrigt särskild åtgärd krävts på grund 
av fastighetens va-förhållanden, får huvudmannen 
i stället komma överens med fastighetsägaren om 
avgiftens storlek.
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