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Förord 

Kommunens verksamheter finansieras främst via kommunalskatten. Men det finns även 

vissa områden med tillkommande avgifter och taxor. Det innebär att du behöver betala för 

en del tjänster utöver kommunalskatten. Det är kommunfullmäktige som fastställer 

kommunens taxor och avgifter. 

Kommunstyrelsens taxor och avgifter som finns i följande dokument bestämmer taxorna 

för allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Behöver du mer information om en taxa så 

ska du kontakta kommunen. 
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1 Taxor för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2023 

Har du frågor kring taxor och avgifter kontakta Samhällsutvecklings- och 

näringslivskontoret. 

1.1 Anläggningsavgifter 

För bostads- och servicefastighet ska erläggas anläggningsavgift 

 
Typ av avgift 

 
Avgift, kr inkl moms 

Servisavgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar 

till förbindelsepunkter för V, S och Df 

 
88 777 kr 

Förbindelsepunktsavgift avseende upprättande av varje uppsättning 

förbindelsepunkter för V, S och Df 

 
63 130 kr 

Tomtyteavgift per m2 tomtyta 59 kr 

Bostadsenhetsavgift per bostadsenhet för bostadsfastighet och per varje 

påbörjad 150-tal m2 BTA för servicefastighet 

 
31 565 kr 

Grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats. 

 
25 942 kr 

För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift 

 
Typ av avgift 

 
Avgift, kr inkl moms 

Servisavgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df 

 
88 777 kr 

Förbindelsepunktsavgift avseende upprättande av varje uppsättning 

förbindelsepunkter för V, S och Df 

 
63 130 kr 

Tomtyteavgift per m2 tomtyta  

0 – 5 000 99 kr 

5 001 – 10 000 74 kr 

10 001 – 20 000 59 kr 

20 001 - 49 kr 

Grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker 

utan att förbindelsepunkt för Df upprättats. 

 
25 942 kronor 

Om allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga anläggningsavgift 

 
Typ av avgift 

 
Avgift, kr inkl moms 

En avgift per m2 allmän platsmark som utgörs av huvudgator för anordnande 

av dagvatten-bortledning 

 
135 kronor 
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1.2 Brukningsavgifter 

För bostads- och servicefastighet ska erläggas brukningsavgift. 

 
Typ av avgift [ Avgift utgår per fastighet ] 

 
Avgift, kr inkl moms 

En fast avgift per år och tariffenhet 164,29 kr 

En avgift per m3 levererat vatten 26,22 kr 

En avgift per år och bostadsenhet för bostads- och servicefastighet 925,97 kr 

En avgift per år och mätare med maxflöde:  

qn 2.5 m3/h 3 394 kr 

qn 6 m3/h 6 783 kr 

qn 10 m3/h 13 569 kr 

 

För annan fastighet ska erläggas brukningsavgift 

 
Typ av avgift [ Avgift utgår per fastighet ] 

 
Avgift, kr inkl moms 

En fast avgift per år och tariffenhet 164,29 kr 

En avgift per m3 levererat vatten 26,22 kr 

En avgift per år och varje påbörjat 250- tal m2 tomtyta, se dock nedan*                   274,92 kr 

En avgift per år och mätare med maxflöde:  

qn 2.5 m3/h 3 394 kr 

qn 6 m3/h 6 783 kr 

qn 10 m3/h 13 569 kr 

 

Brukningsavgift för obebyggda fastigheter 

 
Typ av avgift [ Avgift utgår per fastighet ] 

 
Avgift, kr inkl moms 

Fast avgift 3 288 kr 
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