VA-taxa för 2021, vad betalar jag för?
Antagen av Kommunfullmäktige 2020-11-30 § 165

Askersunds reningsverk

VA-taxan fick en ny konstruktion 2020-01-01, vilket innebär att varje vattentjänst ska bära sina
kostnader och att du som kund endast ska betala för de tjänster som nyttjas eller är avgiftsskyldig
för. Den fasta avgiften är inte som tidigare baserad på mätarstorlek, utan baseras istället på vilka
tjänster som fastigheten betjänas av.
En fastighet med samtliga tjänster som har dricksvatten, spillvatten, dagvatten fastighet/gata, och
är en villa betalar enligt följande exempel:
Beräkningen följer typhus A med en årsförbrukning på 150 m³.
En fastighet med samtliga tjänster och har dricksvatten, spillvatten, dagvatten fastighet/gata, och
är en villa betalar enligt följande exempel:
Rörlig avgift 150 m3 á 34:50
Fast avgift
Avgift bostadsenhet (lägenhetsavgift)
Kostnad per år:

5 175:00
4 800:00
1 775:00
11 750:00 inklusive mervärdesskatt

Brukningsavgifter
Avgift utgår per fastighet med:
En avgift per m3 dricks- och spillvatten
En fast avgift per år
En avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet
En avgift per år och varje påbörjat
1000 m2 tomtyta för annan fastighet,
för max 50 000 m2 tomtyta

Utan moms
27:60 kr
3 840 kr

Med moms
34:50 kr
4 800 kr

1 420 kr

1 775 kr

400 kr

500 kr

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga angivna ändamål reduceras avgifterna.
Följande avgifter skall då erläggas för respektive ändamål:
VA-tjänst:
Avgift per m3
Fast avgift
Avgift per lägenhet
Avgift efter tomtyta

Vatten
50 %
42 %
48 %
48 %

Spill
50 %
50 %
45 %
45 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Dagvatten fastighet
7%
6%
6%

Dagvatten gata
1%
1%
1%

Begreppsförklaring:




Vattentjänster: dricksvatten, spillvatten och dagvatten fastighet/gata.
Spillvatten: förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett eller liknande.
Dagvatten: regn- smältvatten samt dräneringsvatten som avleds från ytor såsom tak,
tomtytor, gator, parkeringar och allmänna platser.

Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas
genom mätning, tas avgift ut efter en antagen förbrukning om 150 m3/lägenhet och år i
permanentbostad och med 70 m3/lägenhet och år för fritidsbostad.
För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett belopp
motsvarande 50 % av den fasta avgiften. Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
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:
Avgift utgår per fastighet med:

Utan moms

Med moms

Kontroll av vattenmätare (mätnoggrannhet) på
fastighetsägarens begäran

850 kr

1 063 kr

Avläsning av vattenmätare åt fastighetsägare

400 kr

500 kr

Förgävesbesök vid aviserat vattenmätarbyte (2:a gången)

400 kr

500 kr

Avstängning/påsläpp av vattentillförsel (servisventil) vid
begäran av fastighetsägare eller bristande betalning

400 kr

500 kr

Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare

400 kr

500 kr

Nedtagning av vattenmätare på fastighetsägarens begäran
vid t.ex. ombyggnation

500 kr

625 kr

Länsning av vattenmätarbrunn i samband med vattenmätarbyte eller avläsning.

400 kr

500 kr

Byte av trasig plombering på vattenmätaren orsakat av
fastighetsägaren

400 kr

500 kr

Byte av skadad eller sönderfrusen vattenmätare orsakat av
fastighetsägaren.

850 kr

1 063 kr

Hyra av brandpostmätare per månad exklusive avläst
förbrukningen

200 kr

250 kr

För åtgärder i ovanstående lista, som utförs på fastighetsägarens begäran, utanför ordinarie arbetstid, debiteras ett tillägg på 50 % av angivet belopp.
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av
denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen (Vänersborg) jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.
Hela VA-taxan för 2021 finns att läsa på Askersunds kommuns hemsida, askersund.se,
där finns också avgifterna för anläggningsavgift som erläggs vid anslutning till kommunens
VA-nät.

