Information om ny

VA-taxa

från 1 januari 2017
Antagen av KF den 24 november 2016 § 202

En informationsfolder från din kommun

Från och med 1 januari 2009 införde Arboga kommun
en ny taxekonstruktion för att beräkna de årliga
avgifterna för vatten och avlopp.
Den nya taxan består av tre delar. En fast avgift som är
lika för alla fastigheter. En lägenhetsavgift som gäller
alla bostadsfastigheter och fastigheter, som t ex kontor,
butiker och hotell samt en tomtyteavgift för
industrifastigheter. Med lägenhet avses dels lägenheter
i flerbostadshus, dels villor som räknas som en
lägenhet. Fastigheter såsom kontor, butik och hotell
räknas om till lägenheter genom att varje påbörjat
200-tal m2 bruttoarea motsvaras av en lägenhet.
Enligt lagen om allmänna vattentjänster, SFS 2006:412,
som trädde ikraft 2007-01-01, skall avgift för
dagvattenavledning numera särredovisas i
brukningstaxan. Tidigare har denna avgift varit
sammanslagen med brukningsavgiften för vatten och
avlopp i Arboga kommun.
Avgiftsfördelningen mellan abonnenterna inom vakollektivet utgår ifrån branschorganisationen Svenskt
Vattens rekommendationer vilket innebär att avgift för
dagvatten ingår som en del i lägenhetsavgiften
respektive tomtyteavgiften.

Avgifterna inkl. moms från 1 januari 2017 är följande:
Fast avgift per år och mätställe

3 225 kr

Avgift per m3 levererat vatten

20,25 kr

Avgift per år och lägenhet
för bostadsfastighet och därmed
jämställd fastighet (t.ex villor).

1 031 kr

Avgift per år och varje påbörjat
100-tal m2 tomtyta för industrifastighet

103 kr

Ytterligare information om de nya avgifterna hittar du
på kommunens hemsida www.arboga.se.
En villafastighet som förbrukar 150 m3 vatten per år och
är ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten betalar
7 294 kr år 2017.

Om du har byggt en egen LOD-anläggning så att ditt
dag-vatten inte leds till kommunens ledningsnät ska du
inkomma med en skriftlig beskrivning samt en
översiktlig ritning över anläggningen till Arboga
kommun, Tekniska förvaltningen. Du kan antingen
lämna informationen direkt till kommunen på
Smedjegatan 5 eller skicka den per post till följande
adress:

Arboga kommun
Tekniska förvaltningen
VA-avdelningen
Box 45
732 21 Arboga

Därefter utför vi en kontroll av din anläggning och
rättelse av eventuellt felaktigt debiterad avgift.
Har du frågor eller funderingar – hör gärna av dig till
Arboga kommun på telefonnummer
0589-870 89 Ulf Zackrisson, VA-chef

