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Brukningsavgifter för Vatten och Avlopp från 2022-01-01 
 

 

Abonnemang, per år  Exkl moms Inkl moms 

Fast avgift/fastighet Vatten 796,59 kr 995,74 kr 

eller mätare Avlopp 
Summa 

1190,22 kr 
1986,80 kr 

1487,78 kr 
2483,50 kr 

 
Enhetsavgift, per år 

  
Exkl moms 

 
Inkl moms 

Tillkommande avgift för Vatten 704,32 kr 880,40 kr 
varje lägenhet, Avlopp 1048,89 kr 1311,11 kr 
(avser även 1-familjshus) Summa 1753,20 kr 2191,50 kr 
 

 
Avgift för förbrukad vattenmängd, per m3 Exkl moms Inkl moms 

Vatten 7,78 kr   9,73 kr 
Avlopp 11,81 kr 14,76 kr 
Summa 19,59 kr 24,49 kr 

 
 

Tillämpningsbestämmelser 
För affärer samt kontors-, industri-, och verkstadslokaler som inryms i bostadsfastigheter, 
skall debitering ske enligt ovan. Varje våningsplan i affärs- och kontorslokaler skall vara 
lägenhetsskiljande och varje affärsenhet i ett gemensamt affärsplan skall debiteras som en 
lägenhet. Fasta avgifter debiteras även för obebodda anslutna fastigheter och lägenheter. 

 

Momsen uppgår för närvarande till 25 %. Om momsen förändras kommer avgiften inkl. moms att 
förändras i motsvarande grad. 

Bostadsfastigheter 
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Abonnemang, per år  Exkl. moms Inkl. moms 

Fast avgift/fastighet Vatten 
Avlopp 
Summa 

1475,21 kr 
2226,25 kr 
3701,46 kr 

1844,01 kr 
2782,82 kr 
4626,83 kr 

Ytterligare mätare, undermätare Vatten 1475,21 kr 1844,01 kr 
 
 

Avgift för förbrukad vattenmängd per m3 Exkl. moms Inkl. moms 
 

Vatten 10,31 kr 12,89 kr 
Avlopp 15,59 kr 19,49 kr 
Summa 25,90 kr 32,38 kr 

 

 
Tillämpningsbestämmelser 
I den fasta avgiften ingår mätarhyra för en mätare. För ytterligare mätare, liksom undermätare, 
debiteras enbart fast avgift för vatten. Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

 

Momsen uppgår för närvarande till 25 %. Om momsen förändras kommer avgiften inkl. moms 
att förändras i motsvarande grad. 

Industrier och allmänna inrättningar 
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Fast avgift under byggnadstid Exkl. moms  Inkl. moms 
 

Friliggande småhus 589,05 kr 736,31 kr 
Flerfamiljshus och grupphus/lägenhet 153,30 kr 191,63 kr 
(Dock lägst 589,05 kr exkl. moms, 736,31 kr inkl. 
moms.) 

  

 

 
Industrier och allmänna inrättningar Exkl. moms Inkl. moms 

 

Byggyta < 400 m2
 957,60 kr      1197 kr 

Byggyta 400 – 1 000 m2
 1914,23 kr 2392,69 kr 

Byggyta > 1 000 m2
 3828,30 kr 4785,38 kr 

eller avgift per m3 om byggmätare har monterats, se sid 2.   

 
Övriga avgifter Exkl. moms Inkl. moms 

Avgift för byte av skadad eller sönderfrusen vattenmätare 
  

Mätare < 5 m3
 957,60 kr 1197 kr 

Mätare > 5 m3
 1276,80 kr 1596 kr 

Avgift för byte av mätare utanför ordinarie arbetstid 
Mätare < 5 m3

 1659 kr 2073,75 kr 

Mätare > 5 m3
 2169,30 kr 2711,63 kr 

Avgift för tillfällig nedtagning av vattenmätare 
  

på grund av frysrisk eller annat skäl 830,55 kr 1038,19 kr 

Montering och demontering av strypbricka 1147,65 kr 1434,56 kr 
 
 

 
Tillämpningsbestämmelser 
Momsen uppgår för närvarande till 25 %. Om momsen förändras kommer avgiften inkl. moms att 
förändras i motsvarande grad. 

Nyttjande av VA-anläggning under fastighets byggnadstid m m 
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Brukningsavgifter för Vatten och Avlopp från 2022-01-01 
 
 

Fast avgift/fastighet, per år Exkl. moms Inkl. moms 
 

 

 

Summa 1190,22 kr 1487,78 kr 

 
Tillkommande fast avgift för varje lägenhet, per år 

 
Exkl.moms 

 
Inkl. moms 

Summa 1048,89 kr 1311,11 kr 

 
Ackordsavgift, per år, spillvatten 

 
Exkl. moms 

 
Inkl. moms 

För varje rum, inkl. kök 150,68 kr 188,35 kr 
För tvättstuga i enfamiljshus 162,35 kr 202,94 kr 
För tvättstuga i tvåfamiljshus 279,15 kr 348,94 kr 
För varje WC 464,88 kr 581,10 kr 
För varje badkar med dusch 313,03 kr 391,29 kr 
För varje dusch 186,88 kr 233,60 kr 
För varje tappkran utomhus eller i garage 162,35 kr 202,94 kr 

 

Tillämpningsbestämmelser 
Ackordsavgiften reduceras med 50 % för fritidshus som används högst 6 månader om året. 
Momsen uppgår för närvarande till 25 %. Om momsen förändras kommer avgiften inkl. moms att 
förändras i motsvarande grad. 

Avgifter för fastighet där spillvattenledning finns installerad men vattenmätare saknas 
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Anläggningsavgifter för Vatten och Avlopp från 2022-01-01 
 

Bostadsfastigheter 

 Exkl. moms Inkl. moms 

Grundavgift 86 625 kr 108 281,25 kr 
Avgift per m2 tomtyta   

Tomtyta upp till 1 000 m2
 20,12 kr 25,15 kr 

Tomtyta utöver 1 000 m2
 10,07 kr 12,59 kr 

Avgift per lägenhet 30 319 kr 37 898,75 kr 
Ytterligare lägenhet i flerbostadshus 15 162 kr 18 952,50 kr 

Tillämpningsbestämmelser 
Sker om- och tillbyggnad eller uppförs ytterligare byggnad på fastighet eller ökas dess tomtyta, 
debiteras tilläggsavgift för tillkommande ytor enligt ovanstående avgifter. 
Övriga tillämpningsbestämmelser och förklaring till dessa kan erhållas genom NAV Vatten & Avlopp. 

 

Annan fastighet 

 Exkl. moms Inkl. moms 

Grundavgift 60 060 kr 75 075 kr 
Avgift per m2 tomtyta   

Tomtyta upp till 3 000 m2
 23,68 kr 29,60 kr 

Tomtyta utöver 3 000 m2 och upp till 20 000 m2
 15,23 kr 19,03 kr 

Tomtyta utöver 20 000 m2
 7,61 kr 9,52 kr 

Avgift per m2 våningsyta 97,86 kr 122,33 kr 
 

Tillämpningsbestämmelser 
För industri, lager- och förrådsutrymmen debiteras halv avgift per m2 våningsyta upp till 5 000 m2 

och därutöver med ytterligare halvering av avgiften. 
Övriga tillämpningsbestämmelser och förklaring till dessa kan erhållas genom NAV Vatten & Avlopp. 
Momsen uppgår för närvarande till 25 %. Om momsen förändras kommer avgiften inkl. moms att 
förändras i motsvarande grad. 
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