Förklaring VA-taxa
Vad är en dagvattenavgift?
En dagvattenavgift ska täcka kommunens kostnader för att ta hand om, det vill säga avleda
och eventuellt rena, regn- och smältvatten samt dräneringsvatten från fastighet och gata
(gator, vägar, allmänna platser). I tidigare taxa var inte denna kostnad separerad från
spillvattenkostnaden. Vattentjänstlagen kräver att en kommun ska dela upp sina kostnader
för vatten, spillvatten och dagvatten. Du som fastighetsägare ska endast betala för de VA-tjänster
som du nyttjar.
Dagvattenavgiften består av två delar: Dagvatten fastighet (Df) och Dagvatten gata (Dg).
Dagvatten fastighet betalas av alla inom ett verksamhetsområde där dagvattnet tas omhand från
fastigheten. Denna avgift kan fastighetsägaren slippa om denne kan visa att fastigheten INTE har
nytta av tjänsten. Det skall finnas någon form av lokal hantering av dagvatten inom fastigheten
(både från tak och dränering) och dessutom får inte yt-avrinning belasta ett dikningsföretag som
kommunen är delägare i.
Dagvatten gata betalas av alla inom ett verksamhetsområde med dagvattenhantering.
Trafikverket betalar för statliga vägar, kommunen för huvud- och genomfartsgator samt allmänna
platser och fastighetsägarna för lokalgator (inte bara den lilla biten som vanligtvis går utmed egen
tomtgräns utan den nyttan man har av att någon sörjer för att dagvatten avleds inom hela
verksamhetsområdet så man kan cykla eller gå på icke översvämmade lokalgator).
Lägenhetsavgiften beror på hur många hushåll den aktuella fastigheten är planerad för. I en
vanlig villa för en familj utgår alltså en lägenhetsavgift, i ett tvåfamiljshus utgår 2
lägenhetsavgifter, i ett hyreshus är lägenhetsavgiften lika med antalet lägenheter, osv.
För vissa fastigheter beräknas lägenhetsavgiften per påbörjat antal kvadratmeter golvyta.
Lägenhetsavgiften skall bland annat täcka de rörliga kostnaderna för el och kemikalier på
vattenverk, reningsverk samt pumpstationer.
Förbindelsepunkt är den juridiska gräns vid vilken kommunens ansvar slutar och
fastighetsägarens ansvar börjar. Förbindelsepunkt (ibland kallad anslutningspunkt) ligger
vanligtvis inom någon meter från tomtgräns. En fastighet kan ha en (1) eller flera
förbindelsepunkter för olika ledningar (vatten, spill- eller dagvatten).

Förklaring faktura
Vid kontakt med kundtjänst anges fakturanummer (längst uppe till höger på fakturan) eller
anläggning (står till vänster om adressen)
Mätarnummer står oftast på mässingsringen runt glaset.
Den beräknade årsförbrukningen (i kubikmeter) utgår ifrån tidigare avläsningar och kan alltså avvika
från den faktiska förbrukningen, om man har ojämn förbrukning (till exempel om huset används
som sommarbostad eller vid längre utlandsvistelser) kan det löna sig att själv kontakta kundtjänst
och göra en manuell avläsning så slipper man betala för mycket vid något tillfälle för att sedan få
tillbaka motsvarande summa vid nästkommande faktura. På fakturan anges den sammanlagda
kostnaden för förbrukningen i kronor/kubikmeter för den tjänst fastigheten har, i VA-taxan kan

man utläsa hur mycket dricksvatten respektive spillvatten kostar. Man utgår från att fastigheten
vanligtvis producerar lika mycket spillvatten som man förbrukar dricksvatten, undantag finns.
Fastigheter som saknar mätning av dricksvatten får betala som en genomsnittlig svensk villa, den
är för nuvarande satt till 150 m3/år.
Årsavgiften är en fast avgift oberoende av storlek på fastigheten och den skall täcka fasta kostnader
för underhåll och avskrivning av ledningsnät och verk, byte av vattenmätare, tillsyn av
myndigheter och dylikt.

