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Förslag till VA-taxa 2021  

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden godkänner förvaltningens förslag till VA-taxa att 

gälla från 2021-01-01 enligt bilaga 1 och sänder det till kommunstyrelsen.  

2. Kretslopp och vattennämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderade 

föreskrifter för VA-taxa att gälla från 2021-01-01 enligt bilaga 2 och sänder det 

till kommunstyrelsen.  

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om förslag till VA-taxa samt reviderade 

föreskrifter för VA-taxa från 2021. Förslaget skickas till kommunstyrelsen och fastställs 

i kommunfullmäktige. Ärendet har 2020-08-26 § 140 varit ett informationsärende i 

Kretslopp och vattennämnden. Förvaltningen föreslår en höjning av intäkterna från 

brukningsavgifter med 7,5 procent år 2021. Med den kostnadsbild förvaltningen har 

vetskap om i dagsläget ger detta möjlighet till en jämn taxebana fram till år 2023. En 

prislista för brukarna är framtagen för att uppnå föreslagen finansiering och redovisas i 

bilaga 1. Den årliga brukningsavgiften beräknas preliminärt att öka med 7 procent för en 

normal småhusfastighet och med 7 procent för ett mindre flerfamiljshus. Förvaltningen 

föreslår att alla avgiftsdelar i anläggningsavgiften höjs med 10 procent. Förvaltningen 

föreslår också att föreskrifterna för VA-taxa revideras.  
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Ärendet 

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om förvaltningens förslag till VA-

taxa 2021 samt reviderade föreskrifter för VA-taxa. Det beslutade förslaget 

översänds till kommunstyrelsen. Fastställande sker i kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) kan de kostnader som är 

nödvändiga för att driva VA-verksamheten finansieras genom taxor. Taxorna kan 

delas in i brukningsavgifter (årlig avgift) och anläggningsavgifter (engångsavgift). 

En grundläggande princip i LAV är att VA-verksamhetens behov av finansiering 

ska baseras på det som är nödvändiga kostnader för att leverera allmänna VA-

tjänster. Vad som är nödvändiga kostnader bestäms av vilken kvalitetsnivå 

verksamheten ska uppnå, och den i sin tur definieras i mångt och mycket av 

lagstiftning (LAV, Miljöbalken, Livsmedelsverkets föreskrifter mm), rättspraxis 

och politiskt beslutade långsiktiga åtgärdsplaner för VA-anläggningarna. Det 

finns också relativt tydligt klarlagt vad som inte kan hänföras till nödvändiga 

kostnader, dvs aktiviteter som inte får finansieras med taxemedel. Förvaltningens 

budgetarbete handlar om att identifiera vilka åtgärder och kostnader som är 

nödvändiga för att driva, underhålla och utveckla VA-anläggningarna.  

VA-verksamheten ska drivas enligt självkostnadsprincipen, som finns i såväl 

kommunallagen som Lagen om allmänna vattentjänster. Enligt rättspraxis och 

propositionen till LAV innebär det att såväl överskott som underskott i 

verksamhetens ekonomiska redovisning ska utjämnas inom tre till fem år. Enligt 

förarbetena i propositionen (NJA 1988, s 457) framgår att om så inte kan ske, 

”anses VA-verksamheten finansierad på annat sätt än genom avgifter”, vilket i 

praktiken betyder skattefinansiering. 

Förändrad redovisning från 2021 

Utifrån kommunfullmäktiges beslut om taxekollektivens ekonomi (2020-05-14 

§8) kommer Kretslopp och vatten att ändra inriktningen för hanteringen av eget 

kapital och resultat vid årsskiftet 2020/2021. I detta ärende kommer båda termerna 

användas parallellt för att öka tydligheten. VA-taxan ska finansiera VA-

verksamheten enligt självkostnadsprincipen och ge ett nollresultat varje år. 

Skillnaden mellan det som är intäkter och kostnader i dagens resultaträkning 

balanseras från 2021 årligen med en post som förändrar skulden till abonnenterna 

och som utgör över- eller underuttag. Ett eventuellt överuttag samlas i 

balansräkningen som en skuld till abonnenter. Ett sådant överskott som byggs upp 

på grund av ett överuttag av avgifter ska återställas.  

Förvaltningens bedömning 

Kostnader 2020 

Kretslopp och vattennämnden beslutade på sitt sammanträde 2020-04-22 § 76 att i 

verksamhetsnomineringen till kommunstyrelsen rekommendera en höjning av 

intäktsramen för VA-taxan från 2020 till 2021 med 5,5 procent. Där redovisades 

förväntade förändringar för verksamheten och dess ekonomiska konsekvenser 

samt hur olika scenarion påverkar skuld till abonnent (tidigare eget kapital). I 
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ärendet påtalades risken för att eventuella kommande förändringar i 

redovisningsprinciper skulle kunna påverka kostnadsbilden för 2021.  

Förändrade förutsättningar 

Efter att föreslagna verksamhetsnomineringar godkändes av nämnden i april har 

förvaltningen mottagit en rekommendation från revisorer som granskat 

redovisningen av arbetad tid i investeringsprojekt. För att följa rekommendationen 

kan overheadkostnader för egen personal från 2021 inte räknas som en 

investeringskostnad. Det innebär att denna kostnad istället kommer att belasta 

driftbudgeten och har därmed en direkt resultatpåverkan.  

Den reviderade beräkningen av finansieringsbehovet för 2021 baseras på: 

• Ingående skuld till abonnent (tidigare eget kapital) 2020 

• Ökade driftkostnader med ca 58 mnkr för overhead kopplat till arbete i 

investeringsprojekt, denna kostnad har tidigare redovisats som investering 

• Minskande kostnader då avskrivningar av ledningsnät som förlängs till en 

avskrivningstid som bättre motsvarar ledningarnas livslängd 

• Kostnadsberäkningar enligt det pågående budgetarbetet för 2021 

• Förväntade intäkter vid försäljning av förvaltningens fastighet på Ringön. 

Taxeintäkter 2020 

När de nödvändiga kostnaderna för VA-verksamheten har beräknats vet man vilka 

intäkter som krävs för att finansiera verksamheten. Förutom intäkter från taxan 

har förvaltningen även visst bidrag från skattekollektivet samt sidoordnad 

verksamhet, exempelvis ackrediterad provning av vattenmätare och intäkter för 

externt beställda projekt. På intäktssidan redovisas även lönekostnader för egen 

personal när de arbetar i investeringsprojekt, eftersom det är en kostnad som inte 

ska belasta driftbudgeten.  

 

Brukningsavgift 

Brukningsavgift är en årlig avgift, och de viktigaste avgiftsdelarna är: 

• Fast avgift för dricksvatten och spillvatten – baseras på hur stor 

vattenmätare kunden har, det finns dock fortfarande ett antal kunder som 

har dricksvatten från egen brunn och bara använder spillvattentjänsten 

• Fast avgift för dagvatten – baseras på dagvattenservisens dimension, en 

relativt stor andel av kunderna har inte denna tjänst 

• Rörlig avgift för dricksvatten och spillvatten – baseras på uppmätt mängd 

använt dricksvatten. 

Med utgångspunkt i de volymer som kan förväntas i försäljningen under 2021 ska 

brukningstaxans prislista, utformas för att ge den höjning av intäkterna som 

fullmäktige har godkänt genom följande samband: 
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Intäkt = Såld volym x Pris 

För att kunna ta fram taxornas prislista måste man alltså göra en bedömning av 

hur försäljningen kommer att förändras under nästkommande år. Om 

försäljningen minskar måste priset öka mer än intäkterna för att kompensera för 

försäljningstappet och vice versa om försäljningen ökar. I VA-verksamheten, till 

skillnad från avfallsverksamheten, är det normalt väldigt små förändringar av såld 

volym mellan enskilda år, i storleksordningen 1 - 2 promille de senaste åren.  

Befolkningen ökar i Göteborg men samtidigt finns en trend med minskad 

förbrukning per person och det är svårt att dra några tydliga slutsatser om hur 

dessa kommer att balansera framöver.  

Prognos för 2020 visar på en viss minskning i försäljningen och förvaltningen gör 

antagandet att försäljningen under 2021 kommer bli densamma. Då inflyttning av 

invånare och nybyggnation innebär att antalet kunder och därmed sålda fasta 

tjänster ökar något antas försäljningen ligga kvar på 43,80 Mm3.  

Sammanfattningsvis antas intäkterna därmed bli 68,9 mnkr högre 2021 än budget 

för 2020.   

Anläggningsavgift 

Kostnadstäckningen för den samlade VA-utbyggnaden varierar mellan åren och 

har varit låg de senaste åren, vilket framgår av tabell 1 och 2 nedan. En orsak till 

variationen är att utfallet för exploateringsinvesteringarna varierat mellan åren. 

Den del av investeringskostnaden som inte finansieras av anläggningsavgifter blir 

en kapitalkostnad som finansieras med brukningsavgifter i driftbudgeten. 

År 2016 2017 2018 2019 2020 (prognos) 

Kostnadstäckning 65 % 110 % 51 % 49% 46% 

Tabell 1. Årlig kostnadstäckning för anläggningsavgifter 2016 - 2020 

År 2014 - 2016 2015 - 2017 2016 - 2018 2017 - 2019 2018 - 2020  

Kostnadstäckning 53% 67% 69% 59% 48% 

Tabell 2. Kostnadstäckning för anläggningsavgifter som rullande treårsmedelvärde 2014 - 2020 

Kommunfullmäktige antog 2018-08-28 (dnr 0455/18) nämndens förslag till 

riktlinjer för anläggningsavgifter. Dessa kan sammanfattas med att de närmaste 

åren ska avgifterna höjas successivt så att kostnadstäckningen 2021 uppnår minst 

70 procent, och därefter ska målet vara att på sikt uppnå 100 procent 

kostnadstäckning som ett rullande treårsmedelvärde. 

De senaste åren har de planerade exploateringsinvesteringarna ökat kraftigt. Enligt 

Lagen om allmänna vattentjänster ska anläggningsavgifterna inte variera kraftigt 

beroende på vilken sida om ett årsskifte betalningsskyldigheten infaller, att med 

taxan parera större förändringar av investeringsbudgeten enskilda år är därför inte 

möjligt. För att nå målet 70 procent kostnadstäckning år 2021 skulle anläggnings-

avgiften behöva höjas med 67 procent år 2021. En prognos för anläggnings-

avgifterna redovisas i tabell 3 nedan för de närmaste tio åren vilken innebär att 70 

procent kostnadstäckning kan uppnås först 2024. 
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(Mkr) 
Prognos 

2020 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Exploaterings-

investeringar  
164 252 234 236 221 232 202 203 197 210 215 

Taxehöjning 10% 10% 15% 15% 1% 12% 4% 1% 3% 6% 8% 

Kostnads-

täckning  
64% 47% 58% 66% 70% 75% 90% 90% 95% 95% 100% 

Tabell 3. Plan för anläggningsavgifter för år 2021 till 2030 

Med förvaltningens investeringsplan enligt nomineringar för 2021 som 

utgångspunkt föreslås att anläggningsavgifterna höjs med 10 procent från och med 

2021. Utfall enligt prognosen ovan är avhängigt att de exploateringsprojekt som 

utgör underlag för beräkningen kommer genomföras enligt tidplan och att 

konjunkturen för byggverksamhet inte väsentligt förändras. 

Den samlade kostnadstäckningen för nya VA-anslutningar under 2021 bedöms då 

bli endast cirka 47% baserat på de beslutade investeringsnomineringarna. Målet 

att uppnå kostnadstäckning 70 procent år 2021 enligt de riktlinjer som godkändes 

av Kommunfullmäktige 2018-08-28 (dnr 0455/18) uppnås därmed ej.  

Prislista 

Kretslopp och vattennämnden ska utifrån föreslagen ram för intäkter ta fram 

förslag till hur olika tjänster ska prissättas i det förslag till taxa som sedan 

översänds till kommunfullmäktige för beslut. Prislistan visar hur föreslagen 

taxehöjning påverkar kunderna redovisas i bilaga 1. Ett alternativt förslag till 

prislista för den i verksamhetsnomineringarna angivna intäktsramen på 5,5 

procent återfinns i bilaga 4. Observera att anläggningsavgiften är densamma i 

båda alternativen. I bilaga 3 återfinns jämförande statistik för VA-taxa år 2020 i 

Sverige. 

Föreskrifter för VA-taxa 

Förvaltningen förslår att ett antal språkliga justeringar görs av föreskrifter för VA-

taxa för att öka tydligheten och minska risken för feltolkning. Dessutom föreslås 

följande kompletteringar: 

1. Regler för hur självavläsningsrabatten ska användas, med följande 

skrivning: 

”Fastighetsägare som har mekanisk vattenmätare och som själv läser av 

mätaren och meddelar huvudmannen mätarställning har rätt till 

självavläsningsrabatt, dock högst en gång per år och mätare”. 

 

2. Möjlighet införs att debitera anläggningsavgift när Kretslopp och vatten 

bygger en servisledning för avvattning av allmänna platser, till exempel 

när Trafikkontoret eller Park- och naturförvaltningen vill ansluta ett dike 

till den allmänna dagvattenledningen. Följande skrivning föreslås: 

”När servisledning anläggs för avvattning av allmän plats eller 
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jämförbart område ska förvaltare av den allmänna platsen betala 

servisavgift med tillämpning av bestämmelserna i denna taxa.” 

Det reviderade förslaget framgår i sin helhet i bilaga 2. I bilagan är väsentliga 

förändringar färgmarkerade. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Sammanfattningsvis innebär det förslag som förvaltningen redovisar att intäkterna 

från VA-taxa ökar med 7,5 procent jämfört med budget för 2020.  

   Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Förslag till ökning av VA-taxan  7,5% 7,5% 7,5% 

  Prognos maj 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Verksamhetens totala intäkter 1 048 920 1 098 195 1 179 900 1 233 322 

varav taxeintäkter 926 900 999 780 1 076 426 1 158 025 

varav förändring av skuld till abonnenter   13 367 -21 589 6 588 

Verksamhetens kostnader -804 233 -824 621 -880 059 -898 447 

Avskrivningar -117 000 -135 000 -149 618 -175 687 

Räntekostnader -63 250 -62 000 -72 500 -80 300 

Kommuninternt fördelat -75 737 -76 574 -77 723 -78 888 

Verksamhetens totala kostnader -1 060 220 -1 098 195 -1 179 900 -1 233 322 

Resultat -11 300 0 0 0 

 

Eget kapital/skuld till abonnenter 15 869 29 237 7 648 14 236 

  

Alternativt förslag att intäkterna från VA-taxan ökar med 5,5% jämfört med 

budget för 2020. 

   Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Förslag till ökning av VA-taxan  5,5% 10,6% 5,8% 

  Prognos maj 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Verksamhetens totala intäkter 1 048 920 1 098 195 1 179 900 1 233 322 

varav taxeintäkter 926 900 981 412 1 087 147 1 151 437 

varav förändring av skuld till abonnenter   -5 000 -10 868 0 

Verksamhetens kostnader -804 233 -824 621 -880 059 -898 447 

Avskrivningar -117 000 -135 000 -149 618 -175 687 

Räntekostnader -63 250 -62 000 -72 500 -80 300 

Kommuninternt fördelat -75 737 -76 574 -77 723 -78 888 

Verksamhetens totala kostnader -1 060 220 -1 098 195 -1 179 900 -1 233 322 

Resultat -11 300 0 0 0 

 

Eget kapital/skuld till abonnenter 15 869 10 869 0 0 
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Konsekvenser för brukarna 

I tabell 4 nedan framgår förändringen av den årliga brukningsavgiften för en 

villakund (typhus A) respektive hus med 15 lägenheter (typhus B) om 

taxeintäkterna ska öka med 7,5 procent enligt förvaltningens förslag. Tabellen 

visar även förändringen vid den nivå på intäktsökning som framgick i 

verksamhetsnomineringen (5,5 procent). 

Brukningsavgift 

Tabell 4. Förändring av brukningsavgift för typhus A och B  

Anläggningsavgifterna, som betalas vid ny VA-anslutning av en fastighet, föreslås 

höjas med 10 procent. Alla avgiftsdelar föreslås höjas lika mycket och därför 

kommer även den totala avgift som debiteras att öka med 10 procent.  Observera 

att anläggningsavgiften är densamma i båda alternativen för intäktsökning, 7,5 

procent respektive 5,5 procent.  

Anläggningsavgift 

Tabell 5. Förändring av anläggningsavgift för typhus A och B  

Förslaget till beslut att revidera föreskrifterna för VA-taxa med möjligheten att 

debitera anläggningsavgift när Kretslopp och vatten bygger en servisledning för 

avvattning av allmän plats bedöms inte påverka kostnadsbilden för Trafikkontoret 

eller Park- och naturförvaltningen i någon större omfattning. Debitering av detta 

slag är sällan aktuell och om servisledning byggs med anslutning till befintligt 

ledningsnät uppgår avgiften till 202 000 kr enligt förslag till prislista för år 2021. 

Osäkerheter 

Sedan verksamhetsnomineringarna gjordes har vissa osäkerheter tillkommit och 

andra kvarstår avseende bedömningarna av framtiden. Osäkerheterna är: 

 

Kund 

Avgift 

2020  

Avgift 2021 

vid 7,5 %  

Avgift 2021 

vid 5,5 % 

Förändring vid       

7,5 %                        

Förändring vid 5,5 

% 

[kr/år] [kr/år] [kr/år] [%] [kr/år] [%] [kr/år] 

Villa      

(typhus A) 
6 384 6 831 6 703 7,0 447 5,0 319 

Lägenhetshus 

(typhus B) 
50 314 53 855 52 885 7,0 3 541 5,1 2 571 

Kund 
Avgift 2020 Avgift 2021  Förändring  

[kr] [kr] [kr] [%] 

Villa (typhus A) 230 000 254 500 24 500 10 

Lägenhetshus (typhus B) 563 750 620 750 57 000 10 
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• Coronapandemins påverkan på investeringsvolymerna 

• Förändringar av redovisningen genomförs där effekterna inte är möjliga att 

förutse fullt ut 

• Taxan beräknas innan delårsbokslut augusti eller budget 2021 finns 

framme 

Covid-19 påverkar investeringsvolymerna 2020 och försvårar prognoser för 2021. 

Under året har till exempel investeringstakten på vattenverken dragits ned för att 

minimera risken för smittspridning. De konsekvenser som uppstår av 

redovisningsförändringarna som kommer att genomföras 2021 avseende OH-

kostnader i investeringsprojekt samt ändrade avskrivningstider har simulerats efter 

bästa möjliga nuvarande kunskap. Det finns alltid en osäkerhet kopplad till denna 

typ av uppskattningar. Tidplanen för taxebesluten innebär att beräkningarna 

behöver göras innan det finns ett kvalitetssäkrat delårsresultat med tillhörande 

prognos och innan prissamråd hållits med Gryaab.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 

perspektiv. 

Expedieringskrets 

Kommunstyrelsen 



Bilaga 1.   Förslag till prislista för VA-taxa 2021 (7,5%) 

BRUKNINGSAVGIFTER 2021 
Avgifterna gäller från och med 2021-01-01. 

Fast avgift för dricksvatten och spillvatten 

För småhusfastighet erläggs fast avgift enligt ”Småhus” i tabell nedan. Den fasta avgiften för Övrig 

fastighet baseras på vattenmätarens storlek, uttryckt som nominell kapacitet. Självavläsningsrabatt 

medges endast om kunden själv läser av vattenmätaren och rapporterar resultatet till Kretslopp och 

vatten, ingen rabatt medges för radiomätare. 

Mätarstorlek Dricksvatten Spillvatten 
Dricksvatten och 

spillvatten 

Kronor per mätare och år Utan moms Med moms Utan moms Med moms Utan moms Med moms 

Småhus 1 135 1 419 960 1 200 2 095 2 619 

qn 2,5 2 719 3 399 2 303 2 879 5 022 6 278 

qn 6 6 530 8 162 5 530 6 912 12 060 15 074 

qn 10 10 881 13 601 9 216 11 520 20 097 25 121 

DN 50 13 600 17 000 11 519 14 399 25 119 31 399 

DN 80 34 821 43 526 29 496 36 870 64 317 80 396 

DN 100 52 231 65 289 44 242 55 302 96 473 120 591 

DN 150 116 975 146 219 99 083 123 854 216 058 270 073 

Självavläsningsrabatt 100  -  -  - 100  - 

 

Fast avgift för dagvatten 

För småhusfastighet erläggs fast avgift enligt ”Småhus” i tabell nedan. När två, tre eller fyra 

småhusfastigheter delar dagvattenservis erlägger varje fastighet en småhusavgift. Den fasta avgiften 

för Övrig fastighet baseras på servisledningens dimension. 

Servisdimension  

Kronor per servisanslutning och år Utan moms  Med moms 

Småhus 1 270 1 588 

0 – 160 mm 5 084 6 356 

175 – 180 mm 6 530 8 162 

200 mm 7 986 9 983 

215 – 225 mm 11 439 14 299 

250 mm 12 162 15 202 

300 – 315 mm 20 334 25 418 

350 mm 27 678 34 597 

375 – 380 mm 31 773 39 717 

400 mm 36 150 45 187 

450 mm 45 753 57 191 

500 mm 56 484 70 605 

600 mm 81 337 101 671 

800 mm 144 598 180 748 

1 000 mm 225 931 282 414 

1 200 mm 325 343 406 678 

2 000 mm 903 733 1 129 666 

 



Fast avgift för vattenmätare i brunn 

Fastigheter som har vattenmätare placerad i brunn betalar dessutom en årlig avgift för de 

merkostnader som uppkommer i samband med byte av sådan mätare. Avgift debiteras per brunn, om 

det finns flera mätare i samma brunn debiteras avgift efter den största mätaren. 

Mätarstorlek  

Kronor per mätarbrunn och år Utan moms Med moms 

Småhus 484 605 

qn 2,5 484 605 

qn 6, qn 10 968 1 211 

DN 50, DN 80, DN 100 1 453 1 816 

 

Rörlig avgift för dricksvatten och spillvatten  
Den rörliga avgiften beror på vilken dricksvattenmängd som har mätts upp. För småhus-fastighet där 

vattenförbrukningen inte mäts eller som har egen vattentäkt beräknas rörlig avgift för dricksvatten 

och/eller spillvatten för 100 m3 per år. För Övrig fastighet beräknas avgiften för 1 500 m3 per år. 

Mätarstorlek  

Kronor per kubikmeter och år Utan moms Med moms  

Dricksvatten 6,83 8,54 

Spillvatten 7,16 8,95 

Dricksvatten och spillvatten 13,99 17,49 

 

Dagvatten från allmän plats 
Avgift för dagvatten från sådan allmän platsmark som är avsedd för hela stadens behov betalas av 

den som förvaltar marken. Avgiften baseras på hur stor yta som är ansluten till den allmänna 

anläggningen och om ytan är hårdgjord eller inte. 

Typ av yta  

Kronor per kvadratmeter och år Utan moms 

Hårdgjord yta 2,00 

Ej hårdgjord yta 0,74 

 

  



Andra avgifter 

När fastighetsägaren har beställt en åtgärd, eller när fastighetsägaren inte har uppfyllt sina 

skyldigheter i något avseende, debiteras avgifter enligt nedan.  

Åtgärd Kronor per åtgärd 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning och uppsättning av vattenmätare på kundens begäran: 

qn 2,5, qn 6, qn 10 

DN 50 

Sommarmätare 

874 

1 970 

1 380 

1 092 

1 970 

1 380 

Kontroll av vattenmätare på kundens begäran, mätaren felfri: 

qn 2,5, qn6, qn 10 

DN50, DN 80 

DN 100 och större 

1 436 

2 527 

3 518 

1 795 

3 159 

4 397 

Byte av sönderfrusen eller skadad vattenmätare eller ersättning vid 

förkommen vattenmätare: 

qn 2,5 

qn 6 

qn 10 

DN50 

 

1 286 

1 542 

1 920 

4 214 

 

1 607 

1 927 

2 400 

5 267 

Förgävesbesök vid avtalad tid för uppsättning, byte eller avläsning 

av vattenmätare eller åtgärd avseende LTA-pump 
557 696 

Avgift för pulsmätare 590 kr/år 738 kr/år 

Avstängning och påsläpp av vatten efter beställning från kund: 

   - helgfri måndag – fredag kl 07.30 – 16.00 

   - övrig tid 

1 113 

1 781 

1 392 

2 226 

Hyra av vattenmätare: 

qn 2,5 

qn 6 

qn 10 

DN50 

DN 80 

DN 100 

DN 150 

3,23 

4,40 

5,90 

14,86 

17,37 

23,99 

36,01 

4,04 

5,50 

7,38 

18,58 

21,71 

29,99 

45,02 

 

  



ANLÄGGNINGSAVGIFTER 2021 
Avgifterna gäller från och med 2021-01-01. 

 

Servisavgift  

Avgiften avser tre framdragna servisledningar i samma schakt i samband med utbyggnad av 

ledningsnät, normalt en för dricksvatten, spillvatten respektive dagvatten.  Schaktöppningsavgift 

tillkommer per schakt när servisledningar utförs efter beställning från fastighetsägare och ansluts i 

efterhand till ett befintligt allmänt ledningsnät. Om servisledningen är längre än normalt betalar man 

extra för den sträcka som överstiger 10 meter.  

Servisavgift Utan moms (kr) Med moms (kr) 

Småhus 84 000 105 000 

Övrig fastighet och Allmän plats 132 000 165 000 

Schaktöppningsavgift för Småhus 42 000 52 500 

Schaktöppningsavgift för Övrig fastighet och Allmän plats 70 000 87 500 

Lång servis för Småhus, kronor per meter överstigande 10 m 8 400 10 500 

Lång servis för Övrig fastighet och Allmän plats,  

kronor per meter överstigande 10 m 
13 200 16 500 

 

Förbindelsepunktsavgift för dricksvatten och spillvatten 

För småhusfastighet erläggs för varje småhus med egen förbindelsepunkt för vatten, 

förbindelsepunktsavgift enligt ”Småhus” i tabell nedan. Två eller fler småhusfastigheter som delar 

förbindelsepunkt erlägger avgift för ”Övrig fastighet”. Avgiften för Övrig fastighet baseras på 

vattenmätarens storlek, uttryckt som nominell kapacitet enligt tabell. 

Förbindelsepunktsavgift V / S Utan moms (kr) Med moms (kr) 

Småhus 51 000 63 750 

qn 2,5 131 000 163 750 

qn 6 316 000 395 000 

qn 10 527 000 658 750 

DN 50 658 000 822 500 

DN 80 1 685 000 2 106 250 

DN 100 2 529 000 3 161 250 

 

Förbindelsepunktsavgift för dagvatten 
För småhusfastighet erläggs för varje småhus med egen förbindelsepunkt för dagvatten, 

förbindelsepunktsavgift enligt ”Småhus” i tabell nedan. 

När två, tre eller fyra småhusfastigheter delar förbindelsepunkt för dagvatten erlägger varje 

småhus förbindelsepunktsavgift enligt ”Småhus” i tabell nedan. 

Fem eller fler småhusfastigheter som delar förbindelsepunkt för dagvatten erlägger avgift för 

”Övrig fastighet”.  



Avgiften för Övrig fastighet baseras på dagvattenservisens dimension. Större dimensioner än 

de som anges i tabellen debiteras avgift enligt kalkyl. 

Förbindelsepunktsavgift D Utan moms (kr) Med moms (kr) 

Småhus 11 000 13 750 

150 / 160 mm 45 000 56 250 

200 mm 72 000 90 000 

215 / 225 mm 103 000 128 750 

250 mm 108 000 135 000 

300 / 315 mm 179 000 223 750 

400 mm 317 000 396 250 

500 mm 496 000 620 000 

 

Tomtyteavgift 

Tomtyteavgift erläggs normalt för de tre ändamålen dricksvatten, spillvatten och dagvatten enligt 

tabellen nedan. Samma avgift betalas i förekommande fall för tillkommande tomtyta. 

Tomtyteavgift Utan moms (kr/m2) Med moms (kr/m2) 

Anslutning av tre ändamål 72 90 

 

 



Bilaga 2.   Föreskrifter för VA-taxa  

 

 

Taxa för vatten, spillvatten och dagvatten 

 
Föreskrifter för taxa för att ansluta till och bruka den allmänna vatten- och 

avloppsanläggningen i Göteborgs Stad  

 

Gäller från och med 1 januari 2021. 

Fastställdes av kommunfullmäktige den dag-månad-år.  (KF § xx, dnr xx) 

 

Aktuella belopp för avgifterna redovisas i en separat prislista. Avgifter för allmänna 

vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

 

När ny prislista träder i kraft ska brukningsavgifter som baseras på mätning tillämpas på 

den vattenmängd som levererats och den spillvattenmängd som släppts ut efter den dag 

då prislistan träder ikraft. 

 

Förord 

Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), i denna skrift även benämnd 

vattentjänstlagen, reglerar förhållandet mellan huvudman för den allmänna vatten- och 

avloppsanläggningen samt ägare av fastighet inom anläggningens verksamhetsområde 

dels genom denna taxa, dels genom ”Allmänna bestämmelser för brukande av Göteborgs 

Stads allmänna vatten- och avloppsanläggning” (ABVA). Frågor som inte behandlas i 

denna taxa eller i ABVA, ska bedömas efter vattentjänstlagen eller tillämpad praxis.  

 

Göteborgs Stad är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i 

Göteborg. Huvudmannaskapet utövas av nämnden för Kretslopp och vatten och avgift 

betalas till förvaltningen Kretslopp och vatten. 

 

Tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av 

denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen i Vänersborg enligt 53 § Lagen om 

allmänna vattentjänster. 

 

 

  



Innehållsförteckning 

 

 

 

Avgiftsskyldighet och betalning av avgifter 
1§ Vem är avgiftsskyldig 

2§ Avgifter  

3§ Fastighetstyper 

4§ När inträder avgiftsskyldigheten 

5§ Fakturering och betalning av avgifter 

6§ Undantag från taxa 

 

Anläggningsavgifter  

7§ Anläggningsavgifter för fastighet 

8§ Undantag från normalfallet 

9§ Anläggningsavgift för byggnad på allmän plats 

10§ Anläggningsavgift för avvattning av allmän plats 

11§ Extra åtaganden 

 

Brukningsavgifter  

12§ Brukningsavgifter för fastighet och byggnad på allmän plats 

13§ Brukningsavgift för förvaltare av allmän plats 

14§ Rörlig avgift för dricksvatten - mätning 

15§ Läckage 

16§ Mätfel 

17§ Rörlig avgift för spillvatten - mätning 

18§ Rörlig avgift för vatten och spillvatten utan mätning 

19§ Reduktion för urinseparering 

20§ Andra avgifter 

21§ Överenskommelse vid särskilda åtgärder 

 

  



Avgiftsskyldighet och avgifter 

1§ Vem är avgiftsskyldig 

För att täcka nödvändiga kostnader för Göteborgs Stads allmänna vatten- och 

avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 

verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.  

 

Avgiftsskyldig är även den som enligt 2 och 4 §§ Lagen (2006:412) om allmänna 

vattentjänster jämställs med fastighetsägare.  

 

Avgiftsskyldig för avledning av dagvatten från allmän plats är den som ansvarar för att 

allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i vattentjänstlagen 

är uppfyllda. 

 

2§ Avgifter  

2.1 Olika avgifter 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

 
2.2 Vattentjänster 
Avgiftsskyldighet föreligger för följande ändamål inom va-anläggningens 

verksamhetsområde:  

 

• Dricksvattenförsörjning (V) till fastighet 

• Spillvattenavledning (S) från fastighet 

• Dagvattenavledning (D) från fastighet och från allmän plats. Med ”dagvatten” 

menas i denna taxa dag- och dräneringsvatten från fastighet och allmän plats. 

 

3§ Fastighetstyper 

I dessa taxeföreskrifter avses följande: 

Småhusfastighet: Fastighet som enligt Skatteverket definieras som småhusenhet och är 

avsedd för bostadsändamål och som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 

enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål.  

 

Övrig fastighet: Alla fastigheter som inte är småhusfastighet, till exempel 

flerbostadshus, industrier och offentlig verksamhet, och som uteslutande eller 

huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas.  

 

Då flera småhus har en gemensam förbindelsepunkt genom gemensamhetsanläggning 

definieras de som Övrig fastighet. Undantag från denna regel gäller vid debitering av 

brukningsavgift för dagvatten enligt §12 punkt 2. 

 

 



Obebyggd fastighet: Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men 

ännu inte bebyggts. 

 

Allmän platsmark: Mark som i detaljplan redovisas som allmän plats, eller om marken 

inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

 

4§ När inträder avgiftsskyldigheten 

4.1 Förbindelsepunkt upprättas 

Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen dricksvatten, spillvatten och dagvatten 

inträder när huvudmannen ordnat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat den 

avgiftsskyldige om detta samt förbindelsepunktens läge i plan och höjd.  

 

Förbindelsepunkt kan upprättas av huvudmannen för den allmänna va-anläggningen även 

utan beställning från fastighetsägare. Taxan förutsätter att samtliga villkor för 

avgiftsskyldighet enligt vattentjänstlagen är uppfyllda.  

 
4.2 Förbindelsepunkt upprättas inte 

Avleds dagvatten till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättas, 

inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och den 

avgiftsskyldige informerats om detta.  

 

Avgiftsskyldighet för dagvatten inträder även när åtgärder för bortledande av dagvatten 

från gatan blivit utförda och fastighetsägaren blivit informerad om detta.  

 
4.3 Tillkommande avgifter 

Avgiftsskyldighet för tillkommande tomtyta inträder när fastighetsreglering vunnit laga 

kraft. 

 

Avgiftsskyldighet för ändamålen V och S på grund av utökad vattenmätarkapacitet 

inträder när ny mätarkapacitet är installerad.  

 

Avgiftsskyldighet för ändamålet D på grund av ändrad servisdimension inträder när den 

nya servisdimensionen är utförd och fastighetsägaren blivit informerad om detta. 

 
4.4 Taxa som ska tillämpas  

Avgifter ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet 

inträder. 

 

5§ Fakturering och betalning av avgifter 

5.1 Tid för betalning 

Sedan avgiftsskyldighet inträtt ska avgift betalas inom den tid som anges på faktura. 

Betalas debiterat belopp inte i tid som anges på faktura ska dröjsmålsränta erläggas enligt 

§ 6 räntelagen, från den dag som betalning skulle ha skett. 

 

 



5.2 Fakturering och avläsning av vattenmätare 

Fakturering av brukningsavgift sker två, fyra eller tolv gånger per år enligt beslut av 

huvudmannen. Fast brukningsavgift delas upp över året beroende på 

faktureringsfrekvens. Rörlig brukningsavgift debiteras baserad på mätt, förbrukad 

vattenmängd eller annan grund som anges i 14§ - 18§. Både fast och rörlig avgift 

debiteras i efterskott. 

 

Avläsning av vattenmätare och debitering efter verklig förbrukning ska göras i 

genomsnitt minst en gång per år. Fakturering mellan mätaravläsningarna görs efter 

uppskattad förbrukning.  

 

Fastighetsägare som har mekanisk vattenmätare och som själv läser av mätaren och 

meddelar huvudmannen mätarställning har rätt till självavläsningsrabatt, dock högst en 

gång per år och mätare. 

 

Fastighetsägaren ska meddela huvudmannen avläsning som underlag för slutdebitering i 

samband med överlåtelse av fastighet. Fastighetsägaren är också skyldig att anmäla till 

huvudmannen om förändringar sker i fastighetens verksamhet som väsentligt påverkar 

dricksvattenförbrukningen. 

 
5.3 Betalningsplan för anläggningsavgift 

Enligt § 36 lagen om allmänna vattentjänster kan en anläggningsavgift fördelas på årliga 

inbetalningar under längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med 

hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om 

fastighetsägaren begär det och om godtagbar säkerhet ställs. För obetalt belopp ska utgå 

ränta enligt räntelagen. 

 
5.4 Anstånd med betalning av tomtyteavgift för övrig fastighet 

Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, för Övrig fastighet medge anstånd med 

erläggande av anläggningstaxans tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande 

mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. Anstånd medges för 

högst 10 år. Om mark genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten under 

anståndstiden upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomyteavgift förfaller 

till betalning. För obetalt belopp utgår ränta enligt räntelagen från den dag anståndet 

beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. 

 

6§ Undantag från taxa 

6.1 Särtaxa 
Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten, spillvatten och 

dagvatten i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet 

i övrigt, kan avgift utgå enligt särskild antagen särtaxa.  

 
6.2 Oskälig avgiftsfördelning 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna anläggningsavgift enligt 7§ -11§ eller 

brukningsavgift enligt 12§ - 21§ får huvudmannen komma överens med fastighetsägaren 

eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 



Anläggningsavgifter 

7§ Anläggningsavgifter för fastighet 
 

7.1 Avgifter 

För fastighet ska erläggas anläggningsavgift enligt följande: 

 

a) Servisavgift 

En avgift som avser framdragning av servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och 

D. Avgiften beror på typ av fastighet enligt 3§ stycke 1 och 2, som servisledningen ska 

betjäna. Avgiften avser framdragna servisledningar i samma schakt. 

 

b) Schaktöppningsavgift 

En avgift per schakt då servisledning efter beställning från fastighetsägare byggs och 

ansluts i efterhand till ett befintligt allmänt ledningsnät. 

 

c) Förbindelsepunktsavgift dricksvatten (V) och spillvatten (S) 

En avgift som erläggs för varje upprättad förbindelsepunkt för V för fastigheter som 

nyttjar både dricksvatten och spillvatten. Avgiften beror på fastighetens möjlighet att 

nyttja den allmänna anläggningen och baseras normalt på vattenmätarens kapacitet och 

typ av fastighet. Förbindelsepunktsavgift debiteras för den sammanlagda nominella 

mätarkapacitet som finns på fastigheten, oavsett antalet servisledningar eller schakter. 

 

Om förbindelsepunkt upprättas för ändamålet S för fastighet som endast nyttjar 

ändamålet spillvatten, beräknas avgiften efter huvudmannens bedömning av sannolikt 

flöde för vatten.  

 

d) Förbindelsepunktsavgift för dagvatten (D) 

En avgift som erläggs för varje upprättad förbindelsepunkt för D för fastigheter som 

avleder dagvatten till allmän anläggning. Avgiften beror på servisledningens dimension 

och typ av fastighet.  

 

Avgiften är baserad på framlagd ledningsdimension för fastighetens behov att avleda 

dagvatten, oavsett om dagvattnet avleds till ledning för enbart dagvatten eller till en 

kombinerad ledning för spill- och dagvattenavlopp. 

 

Om avledning av dagvatten till allmän anläggning sker utan att särskild förbindelsepunkt 

har upprättats beräknas avgiften för motsvarande erforderlig ledningsdimension. 

 

e) Tomtyteavgift 

En avgift för utbyggnad av ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten. 

Tomtyteavgift debiteras för fastighetens areal enligt uppgifter i lantmäteriets 

fastighetsregister. Har fastigheten andel i samfälld fastighet ska tomtyteavgift debiteras 

som motsvarar fastighetens andel. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta 

som är gemensam för fastigheterna i proportion till fastigheternas bruttoarea (BTA). 

 



7.2 Gemensam förbindelsepunkt 

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 

förbindelsepunktsavgift och servisavgift enligt 7.1 lika mellan fastigheterna. Om 

anslutning av ytterligare fastighet till gemensam förbindelsepunkt kräver ökad 

servisdimension och/eller ökad mätarkapacitet debiteras den tillkommande fastigheten 

avgift för tillkommande kapacitet.  

 
7.3 Tillkommande förbindelsepunkt 

Upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska tillkommande avgift enligt 7.1 erläggas. 

Förbindelsepunktsavgift erläggs endast för extra förbindelsepunkt för dricksvatten och 

dagvatten. För fastighet som är ansluten till både dricksvatten och spillvatten debiteras 

100 % förbindelsepunktsavgift för varje förbindelsepunkt för dricksvatten, oavsett antal 

spillvattenserviser. 

 
7.4 Förbindelsepunktsavgift för obebyggd fastighet  

För obebyggd fastighet ska erläggas anläggningsavgift som om den var bebyggd. 

Förbindelsepunktsavgift för V och S för Övrig fastighet debiteras för minsta storlek på 

vattenmätare. Tillkommande förbindelsepunktsavgift debiteras när beställning av 

anslutning inkommit till huvudmannen för den allmänna va-anläggningen och erforderlig 

mätarkapacitet kan fastställas. 

 
7.5 Avgiftsreduktion för urinseparering 

För fastighet från vilken urin, eller urin och fekalier, inte avleds till den allmänna 

spillvattenanläggningen, utan återförs till jordbruket eller till användning där 

näringsämnena nyttiggörs, får huvudmannen besluta om 20 % reduktion av 

förbindelsepunktsavgiften för V och S enligt 7.1 b, vid anslutning av ändamålet 

spillvatten.  

 
7.6 Begränsningsregel för tomtyteavgift 

För bostadsfastigheter gäller en begränsningsregel som innebär att avgift för tomtyta 

endast tas ut intill ett belopp som motsvarar summan av servisavgift och 

förbindelsepunktsavgifter. 

 

Vid ändrade förhållanden avseende 7.1a, c eller d tas ytterligare tomtyteavgift ut i den 

mån ovan angiven begränsningsregel så medger. De sammanlagda avgifterna för 

tillkommande servisledningar summeras inte till högre belopp än 100 % av avgiften 

enligt 7.1 a även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed 

blivit högre. 

 
7.7 Tillkommande tomtyta 

Ökar fastighets tomtyta med mer än 250 m2 ska tomtyteavgift erläggas för tillkommande 

yta om den härstammar från en fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara 

betald tidigare. Sker successiv ökning av tomtytan ska debitering göras då totala 

ökningen uppgår till 250 m2 eller mer. Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta 

iakttas begränsningsregeln i 7.6. 

 



8§ Undantag från normalfallet 

I normalfallet upprättas en förbindelsepunkt för dricksvatten, spillvatten samt dagvatten 

samtidigt och i samma rörgrav. Vid avvikelser från normalfallet, då förbindelsepunkter 

för olika va-ändamål upprättas vid olika tidpunkter eller i separata rörgravar betalas 

anläggningsavgift med tillämpning av 7§ men med avgift beräknad enligt 8.1 - 8.4 nedan. 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift enligt 7.1. 

 

Avledning av dag- och dräneringsvatten från fastighet och avledning av dagvatten från 

allmän plats anses såväl var för sig som tillsammans, utgöra ett va-ändamål 

(anläggningsavgift för D betalas bara en gång). 

 
8.1 Anslutning till endast ett eller två ändamål 

För fastighet som tidigare inte nyttjar den allmänna va-anläggningen, och är avgifts-

skyldig för endast ett eller två av ändamålen V, S eller D betalas reducerad avgift enligt 

nedan för ledningar i samma rörgrav. Normalt utgör ändamålet spillvatten den första 

ledningen och det första ändamålet.  

 

Servisavgift 

En ledning  60 %  

Två ledningar 80 %  

 

Förbindelsepunktsavgift V och S 

Första ändamålet  60% 

 

Tomtyteavgift 

Ett ändamål  60 % 

Två ändamål  80 % 

 
8.2 Tillkommande anslutning i samma rörgrav  

För fastighet som nyttjar den allmänna va-anläggningen, och har betalat 

anläggningsavgift för ett eller två ändamål, betalas vid anslutning av varje tillkommande 

ändamål reducerad avgift enligt nedan för ledningar i samma rörgrav som befintlig 

anslutning.  

 

Servisavgift 

För tillkommande anslutning till befintlig servisledning 20 %  

 

Förbindelsepunktsavgift V och S 

Andra ändamålet  40 % 

 

Tomtyteavgift 

För varje tillkommande ändamål 20 % 

 
8.3 Tillkommande anslutning i ny rörgrav  

För fastighet som nyttjar den allmänna va-anläggningen, och har betalat 

anläggningsavgift för minst ett ändamål, betalas vid anslutning av varje tillkommande 



ändamål reducerad avgift enligt nedan för ledningar i ny rörgrav. För varje rörgrav 

debiteras dessutom schaktöppningsavgift. 

 

Servisavgift  

En ledning  60% 

 

Förbindelsepunktsavgift V och S 

Andra ändamålet  40% 

 

Förbindelsepunktsavgift D   

Varje ytterligare ledning  100% 

 

Tomtyteavgift 

Varje tillkommande ändamål  20 % 

 
8.4 Avgift för lång servis 

För servisledning som är längre än 10 meter debiteras extra avgift för varje meter 

överstigande 10 meter: 

En ledning  60 %  

Två ledningar 80 %  

Tre ledningar 100% 

Varje ytterligare ledning i samma schakt 20% 

 
8.5 Avgift för dagvatten betald före 1992 

För fastighet som betalat gatukostnadsersättning för avlopp eller anläggningsavgift för 

dagvatten enligt va-taxa senast 1992 debiteras inte tillkommande avgift enligt 8.2 eller 

8.3 när förbindelsepunkt för dagvatten upprättas och/eller åtgärder för avvattning av gata 

blivit utförda. 

 

9§ Anläggningsavgift för byggnad på allmän plats 

För byggnad på allmän plats eller jämförbart område utgår anläggningsavgift med 

tillämpning av bestämmelserna i denna taxa.  

 

För byggnad med väl avgränsad verksamhetsyta beräknas tomtyteavgift med 

motsvarande area. När mark upplåtes utan särskild avgränsning av tomt beräknas 

tomtyteavgift med area motsvarande den yta som nyttjas.       

 

10§ Anläggningsavgift för avvattning av allmän plats 

När servisledning anläggs för avvattning av allmän plats eller jämförbart område ska 

förvaltare av den allmänna platsen betala servisavgift med tillämpning av 

bestämmelserna i denna taxa. 

 



11§ Extra åtaganden 

11.1 Fastighetsägare begär annat utförande 

Om en fastighetsägare ansöker om att ledningar utförs på annat sätt eller förses med 

andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, och huvudmannen kan 

godkänna detta, ska fastighetsägaren, utöver anläggningsavgifter enligt 8 - 9§§, ersätta 

huvudmannens merkostnader enligt kalkyl. 

 
11.2 Fastighetsägare begär att servisledning byts 

Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig, 

och huvudmannen kan godkänna detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den 

nya servisledningens allmänna del, dels borttagandet av den tidigare servisledningens 

allmänna del. Avgift för pluggning ingår i servisavgiften. 

 
11.3 Sprinkler 
För vattenservis som enbart eller huvudsakligen dimensioneras för sprinklerändamål 

beräknas servisavgift enligt kalkylerad kostnad och debiteras enligt verklig kostnad.  

 
11.4 Utanför verksamhetsområdet 
För fastighet belägen utanför verksamhetsområdet men som kan beviljas anslutning enligt 

avtal beräknas servisavgift enligt kalkylerad kostnad och debiteras enligt verklig kostnad. 

 
11.5 Byggnad på allmän plats 
För byggnad eller anläggning på allmän plats som beviljas anslutning till tillfälliga 

serviser beräknas servisavgift enligt kalkylerad kostnad och debiteras enligt verklig 

kostnad. 

 

  



Brukningsavgifter 

12§ Brukningsavgifter för fastighet och byggnad på allmän plats 

12.1 Avgifter 
För bebyggd fastighet, för fastighet som varit bebyggd och för byggnad på allmän plats 

för vilken förbindelsepunkt finns upprättad, ska erläggas brukningsavgift enligt nedan.  

Avgift utgår per fastighet för: 

 

a) Dricksvatten 

- en fast avgift per år beroende av vattenmätarens storlek och typ av fastighet 

- en rörlig avgift beroende av mängd levererat dricksvatten  

- en fast avgift per år för de fastigheter där vattenmätaren är placerad i en brunn 

 

b) Spillvatten  

- en fast avgift per år beroende av vattenmätarens storlek och typ av fastighet 

- en rörlig avgift beroende av mängd levererat dricksvatten 

 

c) Dagvatten  

- en fast avgift per år beroende av servisledningens dimension och typ av fastighet 

 

Fast avgift för dagvatten är baserad på framlagd ledningsdimension för fastighetens 

behov att avleda dagvatten, oavsett om dagvattnet avleds till ledning för enbart dagvatten 

eller till en kombinerad ledning för spill- och dagvattenavlopp.  

 

Om avledning av dagvatten till allmän anläggning sker utan att särskild förbindelsepunkt 

har upprättats beräknas avgiften för motsvarande erforderlig ledningsdimension. 

 
12.2 Gemensam förbindelsepunkt för dagvatten 

Är förbindelsepunkt för dagvatten gemensam för två, tre eller fyra Småhusfastigheter, 

betalar varje fastighet avgift enligt 12.1.c för småhus.  

 

Är förbindelsepunkt för dagvatten gemensam för fem eller fler Småhusfastigheter 

fördelas avgift enligt 12.1.c för Övrig fastighet lika mellan fastigheterna.  

 

Är förbindelsepunkt för dagvatten gemensam för två eller fler Övrig fastighet fördelas 

avgift enligt 12.1.c för Övrig fastighet lika mellan fastigheterna. 

 

13§ Brukningsavgift för förvaltare av allmän plats 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga 

brukningsavgift för bortledning av dagvatten genom den allmänna 

dagvattenanläggningen. Avgift utgår för ytor som är till för hela stadens behov och med 

det avses större vägar, spårvägsområde, parker samt evenemangs- och julhandelsområdet. 

Avgiftsgrundande ytor fastställs av huvudmannen i särskilt PM. 

 



Avgiften beräknas per ytenhet allmän platsmark och ytorna delas in i hårdgjorda 

respektive ej hårdgjorda ytor.  

 

14§ Rörlig avgift för dricksvatten - mätning 

Rörlig avgift för dricksvatten beräknas efter den vattenmängd som levererats till 

fastigheten från den allmänna anläggningen. Levererad vattenmängd fastställs genom 

mätning om inte huvudmannen medger undantag härifrån. 

 

15§ Läckage 

Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt dricksvatten som levereras till fastigheten. 

Om bortrunnet vatten vid betydande läckage på fastighetens VA-installation inte har 

avletts genom fastighetens spillvattenledning kan reducering av spillvattenavgiften 

medges. För att reducerad avgift ska beviljas ska fastighetsägaren rimligen inte kunnat 

känna till läckaget. Huvudmannen uppskattar mängden bortrunnet vatten. 

 

16§ Mätfel 

Finns misstanke om att vattenmätaren visar annan förbrukning än den verkliga kan 

huvudmannen undersöka mätaren om huvudmannen finner det nödvändigt eller 

fastighetsägaren begär det. Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms 

mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDAC’s föreskrifter om vatten- och 

värmemätare, STAFS 2007:2. Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren 

inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.  

 

Om fastighetsägaren har begärt undersökningen och mätaren godkänns ska 

undersökningen bekostas av fastighetsägaren, i annat fall bekostas den av huvudmannen. 

 

17§ Rörlig avgift för spillvatten - mätning 

Nyttjar fastigheten den allmänna va-anläggningen för såväl dricksvatten som spillvatten 

anses mängden avlett spillvatten vara samma mängd som det dricksvatten som levererats 

till fastigheten enligt 14§.  

 

Om avledd spillvattenmängd avsevärt skiljer sig från levererad dricksvattenmängd ska 

rörlig avgift för spillvatten beräknas efter den mängd spillvatten som avleds till den 

allmänna anläggningen. Mängden ska bestämmas efter mätning på fastighetsägarens 

bekostnad av berörda dricksvatten- och spillvattenmängder eller efter huvudmannens 

uppskattning.  

 

Vatten som definieras som spillvatten men som enligt huvudmannens medgivande avleds 

till dagvattenledning (kylvatten, tvättvatten från fasad, bergvärmeborrning och dylikt) 

anses ingå i brukningsavgift för dagvatten enligt 12.1.c. 

 



18§ Rörlig avgift för vatten och spillvatten utan mätning 

Har huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen för bebyggd fastighet tillsvidare inte 

ska fastställas genom mätning eller om fastigheten inte brukar den allmänna 

dricksvattenanläggningen, beräknas rörlig avgift för dricksvatten respektive spillvatten 

efter en schablonförbrukning. För Småhusfastighet betalas rörlig avgift för 100 m3 per år 

och för Övrig fastighet 1 500 m3 per år. 

 

19§ Reduktion för urinseparering 

För fastighet, från vilken urin, eller urin och fekalier inte avleds till den allmänna 

spillvattenanläggningen, utan återförs till jordbruk eller till annan användning där 

näringsämnena nyttiggörs, får huvudmannen besluta om reduktion av brukningsavgiften 

för spillvatten. Förutsättningarna är att erforderligt tillstånd erhållits från miljönämnden, 

och att fastighetsägaren fortlöpande kan visa att avskild urin, eller urin och fekalier, 

omhändertas på annat sätt, som kan godkännas av miljönämnden. 

 

20§ Andra avgifter 

Avgift debiteras om huvudmannen på fastighetsägarens begäran, eller på grund av att 

fastighetsägaren åsidosatt sina skyldigheter enligt vattentjänstlagen, stängt av 

vattentillförseln eller vidtagit annan åtgärd. 

 

21§ Överenskommelse vid särskilda åtgärder 

Har fastighetsägaren begärt att huvudmannen ska genomföra åtgärd för att underlätta 

eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i 

övrigt särskild åtgärd krävts på grund av fastighetens va-förhållanden, får huvudmannen i 

stället komma överens med fastighetsägaren om avgiftens storlek. 

 

 



Bilaga 3. Jämförande statistik 

Jämförelse av brukningsavgift mellan kommuner med över 100 000 invånare 

Variationen är stor bland Sveriges kommuner när det gäller taxenivåer och vilka höjningar som 

genomförs. Göteborgs brukningsavgifter är i nivå med övriga kommuner med mer än 100 000 

invånare. Tabellerna nedan visar brukningsavgiften för Typhus A och B och jämförelsen är i 

2020 års avgift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3. Jämförande statistik 

Jämförelse av anläggningsavgift mellan kommuner med över 100 000 invånare 

Anläggningsavgifternas storlek varierar mellan Sveriges kommuner då många variabler 

påverkar avgiftens storlek. Kommunens önskvärda självfinansieringsgrad påverkar också 

anläggningsavgiftens storlek. Göteborgs anläggningsavgifter är höga jämfört med övriga 

kommuner med mer än 100 000 invånare. Tabellerna nedan visar anläggningsavgiften för 

Typhus A och B och jämförelsen är i 2020 års avgift. 

 

 

Jämförelser för ett hushåll i villa (typhus A) 

Jämförelsen görs för en fiktiv fastighet, typhus A, som definieras som ett småhus med en 

tomtyta som är 800 m2 och som är ansluten till alla tre ändamålen vatten, spillvatten och 

dagvatten. Typhus A har den minsta sortens vattenmätare som kallas qn2,5 och en årlig 

vattenförbrukning på 150 m3.  

 

 

 

 



Bilaga 3. Jämförande statistik 

 

Jämförelser för ett hus med 15 lägenheter (typhus B) 

Jämförelsen görs för en fiktiv fastighet, typhus B, som definieras som ett flerfamiljshus 

med 15 lägenheter på en 800 m2 stor fastighet och som är ansluten till alla tre ändamålen 

vatten, spillvatten och dagvatten. Typhus B har två vattenmätare av storlek qn2,5 och en 

årsförbrukning på 2 000 m3.  

 



Bilaga 4.   Alternativt förslag till prislista för VA-taxa 2021 (5,5%) 

BRUKNINGSAVGIFTER 2021 
Avgifterna gäller från och med 2021-01-01. 

Fast avgift för dricksvatten och spillvatten 

För småhusfastighet erläggs fast avgift enligt ”Småhus” i tabell nedan. Den fasta avgiften för Övrig 

fastighet baseras på vattenmätarens storlek, uttryckt som nominell kapacitet. Självavläsningsrabatt 

medges endast om kunden själv läser av vattenmätaren och rapporterar resultatet till Kretslopp och 

vatten, ingen rabatt medges för radiomätare. 

Mätarstorlek Dricksvatten Spillvatten 
Dricksvatten och 

spillvatten 

Kronor per mätare och år Utan moms Med moms Utan moms Med moms Utan moms Med moms 

Småhus 1 113 1 392 942 1 177 2 055 2 569 

qn 2,5 2 668 3 335 2 263 2 829 4 931 6 164 

qn 6 6409 8 012 5 428 6 784 11 837 14 796 

qn 10 10 680 13 350 9 045 11 306 19 725 24 656 

DN 50 13 348 16 685 11 308 14 135 24 656 30 820 

DN 80 34 175 42 719 28 948 36 185 63 123 78 904 

DN 100 51 261 64 076 43 420 54 276 94 681 118 352 

DN 150 114 803 143 504 97 243 121 554 212 046 265 058 

Självavläsningsrabatt 100  -  -  - 100  - 

 

Fast avgift för dagvatten 

För småhusfastighet erläggs fast avgift enligt ”Småhus” i tabell nedan. När två, tre eller fyra 

småhusfastigheter delar dagvattenservis erlägger varje fastighet en småhusavgift. Den fasta avgiften 

för Övrig fastighet baseras på servisledningens dimension. 

Servisdimension  

Kronor per servisanslutning och år Utan moms  Med moms 

Småhus 1 248 1 560 

0 – 160 mm 4 990 6 237 

175 – 180 mm 6 409 8 012 

200 mm 7 837 9 796 

215 – 225 mm 11 227 14 034 

250 mm 11 936 14 919 

300 – 315 mm 19 958 24 948 

350 mm 27 163 33 954 

375 – 380 mm 31 182 38 977 

400 mm 35 478 44 348 

450 mm 44 902 56 128 

500 mm 55 436 69 295 

600 mm 79 829 99 786 

800 mm 141 916 177 395 

1 000 mm 221 741 277 176 

1 200 mm 319 309 399 137 

2 000 mm 886 972 1 108 715 

 



Fast avgift för vattenmätare i brunn 

Fastigheter som har vattenmätare placerad i brunn betalar dessutom en årlig avgift för de 

merkostnader som uppkommer i samband med byte av sådan mätare. Avgift debiteras per brunn, om 

det finns flera mätare i samma brunn debiteras avgift efter den största mätaren. 

Mätarstorlek  

Kronor per mätarbrunn och år Utan moms Med moms 

Småhus 484 605 

qn 2,5 484 605 

qn 6, qn 10 968 1 211 

DN 50, DN 80, DN 100 1 453 1 816 

 

Rörlig avgift för dricksvatten och spillvatten  
Den rörliga avgiften beror på vilken dricksvattenmängd som har mätts upp. För småhus-fastighet där 

vattenförbrukningen inte mäts eller som har egen vattentäkt beräknas rörlig avgift för dricksvatten 

och/eller spillvatten för 100 m3 per år. För Övrig fastighet beräknas avgiften för 1 500 m3 per år. 

Mätarstorlek  

Kronor per kubikmeter och år Utan moms Med moms  

Dricksvatten 6,70 8,38 

Spillvatten 7,02 8,78 

Dricksvatten och spillvatten 13,72 17,16 

 

Dagvatten från allmän plats 
Avgift för dagvatten från sådan allmän platsmark som är avsedd för hela stadens behov betalas av 

den som förvaltar marken. Avgiften baseras på hur stor yta som är ansluten till den allmänna 

anläggningen och om ytan är hårdgjord eller inte. 

Typ av yta  

Kronor per kvadratmeter och år Utan moms 

Hårdgjord yta 1,96 

Ej hårdgjord yta 0,73 

 

  



Andra avgifter 

När fastighetsägaren har beställt en åtgärd, eller när fastighetsägaren inte har uppfyllt sina 

skyldigheter i något avseende, debiteras avgifter enligt nedan.  

Åtgärd Kronor per åtgärd 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning och uppsättning av vattenmätare på kundens begäran: 

qn 2,5, qn 6, qn 10 

DN 50 

Sommarmätare 

874 

1 970 

1 380 

1 092 

1 970 

1 380 

Kontroll av vattenmätare på kundens begäran, mätaren felfri: 

qn 2,5, qn6, qn 10 

DN50, DN 80 

DN 100 och större 

1 436 

2 527 

3 518 

1 795 

3 159 

4 397 

Byte av sönderfrusen eller skadad vattenmätare eller ersättning vid 

förkommen vattenmätare: 

qn 2,5 

qn 6 

qn 10 

DN50 

 

1 286 

1 542 

1 920 

4 214 

 

1 607 

1 927 

2 400 

5 267 

Förgävesbesök vid avtalad tid för uppsättning, byte eller avläsning 

av vattenmätare eller åtgärd avseende LTA-pump 
557 696 

Avgift för pulsmätare 590 kr/år 738 kr/år 

Avstängning och påsläpp av vatten efter beställning från kund: 

   - helgfri måndag – fredag kl 07.30 – 16.00 

   - övrig tid 

1 113 

1 781 

1 392 

2 226 

Hyra av vattenmätare: 

qn 2,5 

qn 6 

qn 10 

DN50 

DN 80 

DN 100 

DN 150 

3,23 

4,40 

5,90 

14,86 

17,37 

23,99 

36,01 

4,04 

5,50 

7,38 

18,58 

21,71 

29,99 

45,02 

   

 

  



ANLÄGGNINGSAVGIFTER 2021 
Avgifterna gäller från och med 2021-01-01. 

 

Servisavgift  

Avgiften avser tre framdragna servisledningar i samma schakt i samband med utbyggnad av 

ledningsnät, normalt en för dricksvatten, spillvatten respektive dagvatten.  Schaktöppningsavgift 

tillkommer per schakt när servisledningar utförs efter beställning från fastighetsägare och ansluts i 

efterhand till ett befintligt allmänt ledningsnät. Om servisledningen är längre än normalt betalar man 

extra för den sträcka som överstiger 10 meter.  

Servisavgift Utan moms (kr) Med moms (kr) 

Småhus 84 000 105 000 

Övrig fastighet och Allmän plats 132 000 165 000 

Schaktöppningsavgift för Småhus 42 000 52 500 

Schaktöppningsavgift för Övrig fastighet och Allmän plats 70 000 87 500 

Lång servis för Småhus, kronor per meter överstigande 10 m 8 400 10 500 

Lång servis för Övrig fastighet och Allmän plats,  

kronor per meter överstigande 10 m 
13 200 16 500 

 

Förbindelsepunktsavgift för dricksvatten och spillvatten 

För småhusfastighet erläggs för varje småhus med egen förbindelsepunkt för vatten, 

förbindelsepunktsavgift enligt ”Småhus” i tabell nedan. Två eller fler småhusfastigheter som delar 

förbindelsepunkt erlägger avgift för ”Övrig fastighet”. Avgiften för Övrig fastighet baseras på 

vattenmätarens storlek, uttryckt som nominell kapacitet enligt tabell. 

Förbindelsepunktsavgift V / S Utan moms (kr) Med moms (kr) 

Småhus 51 000 63 750 

qn 2,5 131 000 163 750 

qn 6 316 000 395 000 

qn 10 527 000 658 750 

DN 50 658 000 822 500 

DN 80 1 685 000 2 106 250 

DN 100 2 529 000 3 161 250 

 

Förbindelsepunktsavgift för dagvatten 
För småhusfastighet erläggs för varje småhus med egen förbindelsepunkt för dagvatten, 

förbindelsepunktsavgift enligt ”Småhus” i tabell nedan. 

När två, tre eller fyra småhusfastigheter delar förbindelsepunkt för dagvatten erlägger varje 

småhus förbindelsepunktsavgift enligt ”Småhus” i tabell nedan. 

Fem eller fler småhusfastigheter som delar förbindelsepunkt för dagvatten erlägger avgift för 

”Övrig fastighet”.  



Avgiften för Övrig fastighet baseras på dagvattenservisens dimension. Större dimensioner än 

de som anges i tabellen debiteras avgift enligt kalkyl. 

Förbindelsepunktsavgift D Utan moms (kr) Med moms (kr) 

Småhus 11 000 13 750 

150 / 160 mm 45 000 56 250 

200 mm 72 000 90 000 

215 / 225 mm 103 000 128 750 

250 mm 108 000 135 000 

300 / 315 mm 179 000 223 750 

400 mm 317 000 396 250 

500 mm 496 000 620 000 

 

Tomtyteavgift 

Tomtyteavgift erläggs normalt för de tre ändamålen dricksvatten, spillvatten och dagvatten enligt 

tabellen nedan. Samma avgift betalas i förekommande fall för tillkommande tomtyta. 

Tomtyteavgift Utan moms (kr/m2) Med moms (kr/m2) 

Anslutning av tre ändamål 72 90 
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