Fö rklaringar till VA-taxan
BRUKNINGSAVGIFT
Med brukningsavgift menas den avgift som
kunderna betalar fö r anvä ndandet av vatten,
dagvatten och spillvatten. Den delas in i en
fast avgift, en rö rlig avgift och en lä genhetsavgift (se senare fö rklaring).
DAGVATTEN
Dagvatten ä r regn-, spol- och smä ltvatten
som rinner på hå rdgjorda ytor eller på
genomslä pplig mark. Det tillfö rs avloppsledningsnä tet och avleds genom dagvattenledningar och diken till recipienten (se
senare fö rklaring).

LÄGENHETSAVGIFT
Lägenhetsavgi en är en fast avgi och e! må!
på hur stor ny!a fas#gheten har av #llgången
#ll va!en och avlopp. Varje bostad betalar en
lägenhetsavgi per bostadsenhet. En enfamiljsvilla betalar en lägenhetsavgi och en fas#ghet
med å!a lägenheter betalar å!a lägenhetsavgi er. Verksamheter betalar också lägenhetsavgi och den styrs e er antalet lägenheter (se
#digare förklaring).
RECIPIENT
Det ä r ett vattendrag, hav eller sjö som tar
emot dagvatten och renat avloppsvatten.
SPILLVATTEN

En fast avgift fö r alla kunder som ska tä cka de
allmä nna kostnaderna fö r VA-abonnemanget
till exempel administration-, drifts- och
underhå llskostnader.

Spillvatten ä r fö rorenat vatten som kommer
frå n diskhoar, toaletter, duschar och olika
processer i industrin.

FÖRBRUKNINGSAVGIFT
En rö rlig avgift som baseras på fö rbrukningen av vatten och den avgift som du sjä lv kan
på verka.
LÄGENHET
Lä genhet i detta fall betyder bostadsenhet
och innefattar alla bostä der oavsett om det ä r
en villa, lä genhet eller radhus. Verksamheter
delas också in i lägenheter, en lägenhet för
varje påbörjad 150 kvadratmeters lokalyta.

VA
VA ä r en vanlig fö rkortning fö r vatten och
avlopp.
VERKSAMHETSOMRÅDE
Inom ett faststä llt geogra)iskt områ de
ansvarar kommunen fö r de allmä nna vattenoch avloppstjä nsterna, ett så kallat verksamhetsområ de. Detta innebä r att fastigheter
inom områ det ä r betalningsskyldiga fö r de
allmä nna vatten- och avloppstjä nsterna.
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FAST AVGIFT

Fö rä ndrad taxa fö r
vatten och avlopp

Fö rä ndrad VA-taxa i Sala
Den 1 juli 2017 bö rjar en ny taxestruktur fö r vatten och avlopp gä lla i Sala
kommun. Beslutet togs i kommunfullmä ktige den 27 februari 2017.
Huvudsyftena ä r att avgifterna ska bli mer rä ttvisa och att man på ett mer
skä ligt sä tt vill fö rdela kostnaderna fö r alla som ä r kopplade till det
kommunala nä tet. Dä rfö r ä r kostnaderna numera uppdelade i ungefä r
50% fasta kostnader och 50% rö rliga kostnader. Fö r de )lesta av vå ra
kunder innebä r fö rä ndringen inte nå gon hö jning av avgiften.

Avgifterna ä r fulla avgifter i procent.
Har du exempelvis inte dagvatten till
din fastighet betalar du fö r vatten
och spillvatten i alla fasta avgifter.
I cirkeldiagrammen kan du se hur
avgifterna ä r fö rdelade fö r vå ra
vattentjä nster

VAD INNEBÄR FÖRÄNDRINGEN FÖR DIG?
Brukningsavgiften har justerats och ä r fö rdelad ö ver vattentjä nsterna
dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Du som kund betalar fö r de
vattentjä nster som du ä r inkopplad på . Den tidigare mä taravgiften har
ersatts, numera delas brukningsavgiften in i en fast avgift, en fö rbrukningsavgift och en lä genhetsavgift.
a)

b)

c)

Fast avgift: en fast avgift som ä r samma fö r alla fastigheter. Avgiften
ska t ex tä cka administrativa kostnader, abonnentregister och
debitering.
Fö rbrukningsavgift: en rö rlig avgift som avser fö rbrukningen av
vatten. Denna avgift kan du som kund på verka sjä lv genom din
fö rbrukning.
Lä genhetsavgift: en nyttoparameter och ett må tt på hur stor nytta
fastigheten har av tillgå ngen till vatten och avlopp. En enfamiljsvilla
betalar en lä genhetsavgift. Fö r ett hyreshus med till exempel å tta
lä genheter betalar fastighetsä garen å tta lä genhetsavgifter. Fö r
verksamheter motsvarar varje på bö rjad 150 kvadratmeters lokalyta en lä genhet. Om den totala ytan ä r 500 kvadratmeter blir antalet lä genheter 3,3 som avrundas uppå t till fyra lä genheter.

RÄKNEEXEMPEL
Fö r en normalvilla med en fö rbrukning på 150m³ vatten blir å rskostnaden:
Vatten, spillvatten och dagvatten: 3 185+(14,25x150)=5 323kr
Vatten och spillvatten: 2 140+(14,25x150)=4 278kr
Endast vatten: 968+(5,70x150)=1 823kr
Endast spillvatten: 1 172+(8,55x150)=2 455kr

BETALAR DU DAGVATTENAVGIFT?
Dagvatten ä r tillfä lligt vatten, exempelvis regn och smä lt snö som rinner på
hå rda ytor, oftast tak, asfalt och stenlä ggningar. Dagvattenavgift betalas av
alla kunder som har en fastighet med en fö rbindelsepunkt till dagvattenledningarna. Tidigare har dagvattenhanteringen ingå tt i den fasta avgiften
och alla har betalat fö r tjä nsten.

Brukningsavgifter

exkl moms

inkl moms

a)

en fast avgift per å r

1732 kr

2 165 kr

VILL DU VETA MER OM DEN NYA VA-TAXAN?

b)

en avgift per m³ levererat vatten

11,40 kr

14,25 kr

c)

en avgift per å r och per lä genhet

816 kr

1 020 kr

Det )inns mer information om den nya VA-taxan på vå r hemsida. Du ä r
också vä lkommen att kontakta oss på Samhä llstekniska enheten om du
undrar ö ver nå got.

