BILAGA 1

Sollefteå Kommun

VA-taxa
Kommunal
VA-brukningsavgift

2019

VA-BRUKNINGSAVGIFTER
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdesskatt
§ 13
13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:
a) en fast avgift per år
b) en avgift per m3 levererat vatten
c) en avgift per år och lägenhet för
bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet

20180101
2 477,85 kr
32,52 kr

20190101
2 477,85 kr
32,52 kr

2 002,88 kr

2 002,88 kr

§ 16
Har VA-verket på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärder eller har på grund
av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller
annan åtgärd vidtagits av VA-verket debiteras följande avgifter:

Nedtagning eller uppsättning av vattenmätare
Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel*
Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare
Länsning av vattenmätarbrunn
Sönderfrusen vattenmätare
Besöksavgift (när avtal om besök inte uppfylls)
Borttagande av förbindelsepunkt och proppning
av allmän ledning

Kontorstid Jourtid
957 kr
1281 kr
957 kr
1281 kr
1281 kr
Självkostnad
1438 kr
1752 kr
708 kr
Självkostnad

* För fritidshus som har vattnet avstängt mer än sex månader i följd per år, ingår en
avstängning och ett påsläpp av vattentillförseln i den årliga brukningsavgiften.

En mer detaljerad VA-taxa finns på kommunens hemsida.
www.solleftea.se

För mer information kontaktas:
Marie Risén
Mari Grundström
Carina Nilsson

0620-682204
0620-682207
0620-682193

Exempel på befintliga kommunala va-anslutningar.

Fastighet med mätare
Vatten och avlopp
Fast avgift
2 477,85 per år
Lägenhetsavgift
2 002,88 per lgh/år
Förbrukningsavgift
32,52 per kbm
Vatten
Fast avgift
1 486,68 per år
Lägenhetsavgift
1 201,74 per lgh/år
Förbrukningsavgift
19,49 per kbm
_________________________________________________________
Fastighet utan mätare
Vatten och avlopp
Fast avgift
Lägenhetsavgift
Förbrukning uppskattad 160 kbm/lgh år
Totalt

2 477,85
2 002,88
5 203,60
9 684,33

per år
per lgh/år
per lgh/år
per lgh/år

Vatten eller avlopp
Fast avgift
Lägenhetsavgift
Förbrukning uppskattad 160 kbm/lgh år
Totalt

1 486,68
1 201,74
3 119,00
5 807,42

per år
per lgh/år
per lgh/år
per lgh/år

Fritidsfastighet
Vatten och avlopp
Fast avgift
6 432,08 per år
Vatten eller avlopp
Fast avgift
3 858,04 per år
_______________________________________________________
Avstängd fastighet
Vatten och avlopp
Fast avgift
2 477,85 per år
Vatten eller avlopp
Fast avgift
1486,68 per år
_______________________________________________________
Obebyggd fastighet
Ingen brukningsavgift utgår
Lagstadgad mervärdesskatt ingår i de angivna avgifterna.

