
  

 

VA-taxa för 2017 

 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2016-11-28. 
 

Avgifter: Utan 
moms: 

Med 
moms: 

Rörlig avgift/kbm:   
Dricksvatten/m3 9:41  11:76 
Spillvatten/m3 14:12 17:65 
- eller tillsammans 23:53 29:41 
   
Fast avgift per år och mätarestorlek:   
- Qn 2,5  endast dricksvatten 1 298 kr 1 623 kr 
- Qn 2,5  endast spillvatten 1 947kr 2 434 kr 
- eller tillsammans 3 245 kr 4 056 kr 
   
- Qn 6     endast dricksvatten  5 075 kr  6 344 kr 
- Qn 6     endast spillvatten  7 613 kr  9 516 kr 
- eller tillsammans 12 688 kr 15 860 kr 
   
- Qn 10   endast dricksvatten 10 067 kr 12 584 kr 
- Qn 10   endast spillvatten 15 101 kr 18 876 kr 
- eller tillsammans 
 
En avgift per år och lägenhet/boyta för flerbostadsfastighet och 
därmed jämställd fastighet 
 
En avgift per år och varje påbörjat 1000-tal m² tomtyta för annan 
fastighet. Begränsningsregel: Avgift tas ut endast till 50.000 kvm. 

25 168 kr 
 
 

728 kr 
 
 

312 kr 

31 460 kr 
 
 

910 kr 
 
 

390 kr 

  

                                             
Har kommunen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet så att vattentillförseln avstängts eller reducerats eller 
annan åtgärd vidtagits av kommunen så kommer följande att avgifter att debiteras: 
 
 
Åtgärd Utan moms Med moms 
Kontroll av vattenmätare på begäran av fastighetsägare 800 kr 1 000 kr 

Byte av skadad eller sönderfrusen mätare, under ordinarie arbetstid 600 kr   750 kr 

Förgävesbesök/underlåtenhet tillträde till vattenmätare 400 kr   500 kr 

Avstängning och återkoppling av vattentillförsel på begäran av 
fastighetsägaren (per besök) 

     400 kr   500 kr 

Avstängning och återkoppling av vattentillförsel vid bristande betalning 
m m och dylikt 

800 kr 1 000 kr 

Byte av trasig plombering som fastighetsägaren orsakat 400 kr   500 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn i samband med vattenmätarbyte eller 
avläsning 

400 kr   500 kr 

Hyra av brandpostmätare per månad exkl. vattenförbrukning 160 kr   200 kr 

 
 
Hela VA-taxa för 2017 finns att läsa på Askersunds kommuns hemsida, askersund.se, 
där finns också avgifterna för anläggningsavgift som erläggs vid anslutning till kommunens 
VA-nät. 


