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Förändrad VA-taxa i Sala 
Den 1 juli 2017 börjar en ny taxestruktur för vatten och avlopp gälla i Sala kommun. 
Ett av huvudsyftena med den nya VA-taxan är att avgifterna ska bli rättvisare för 
kunderna. Taxan innebär ingen höjning av VA-verksamhetens totala intäkter utan 
ska på ett mer rättvist sätt fördela kundernas kostnader beroende på vilka 
vattentjänster de har och att varje vattentjänst ska bära sina egna kostnader. 
Avgifterna ska täcka kostnader för drift och underhåll av vattenverk, 
avloppsreningsverk, ledningsnät och andra nödvändiga kostnader. 

VA-TAXAN I SALA KOMMUN 

Som boende i Sala kommun och ansluten till kommunalt vatten och avlopp är du en 
del av vårt VA-kollektiv vilket betyder att du tillsammans med andra anslutna 
gemensamt äger de allmänna VA-anläggningarna. Vatten- och avloppsverksamheten 
i Sverige bekostas av VA-kollektivet med hjälp av VA-taxan. Verksamheten ska 
bedrivas till självkostnadspris och ha ett nollresultat, dvs. varken gå med vinst eller 
förlust. Eftersom alla kommuner har olika förutsättningar gällande sina ledningsnät, 
antal invånare, ytor och reningsverk blir VA-taxan olika i olika kommuner. Det är 
kommunfullmäktige i varje kommun som beslutar om sin kommuns VA-taxa och 
också sätter ramarna för hela VA-verksamheten. Beslut om Sala kommuns nya VA-
taxa togs av kommunfullmäktige den 27 februari 2017.  

VAD INNEBÄR FÖRÄNDRINGEN AV VA-TAXAN? 

Med förändringen vill man på ett mer skäligt och rättvist sätt fördela kostnaderna 
för alla som är kopplade till det kommunala vattnet och/eller avloppet. Kostnaderna 
i den nya VA-taxan är uppdelad i ungefär 50% fasta kostnader och 50% rörliga 
kostnader.   
 
När du ska ansluta dig till kommunalt VA betalar du en engångsavgift, en så kallad 
anläggningsavgift. Denna avgift har höjts för att bättre täcka kostnaderna för att det 
allmänna nätet byggs ut. En kostnad för allmän platsmark har också tillkommit.  
 
Alla som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp betalar en brukningsavgift. 
Denna har justerats och fördelas över vattentjänsterna; dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten. Du som kund betalar för de vattentjänster som du är inkopplad på. Den 
tidigare mätaravgiften har ersatts, numera delas brukningsavgiften in i en fast avgift, 
en förbrukningsavgift och en lägenhetsavgift. 
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Totalt har brukningsavgifterna sänkts med ca 10%. Dock innebär förändringen att 
olika kunder påverkas olika mycket. De flesta kommer att få en sänkning eller 
oförändrade avgifter medan några kommer att uppleva högre avgifter.  

VAD INNEBÄR FÖRÄNDRINGEN FÖR DIG SOM REDAN ÄR KUND? 

För dig som befintlig och enskild kund kan förändringen innebära en skillnad, 
beroende på din förbrukning och vilka vattentjänster du har. Din kostnad för VA 
bygger på den nytta du har av vårt arbete, våra anläggningar och den mängd vatten 
du använder.  
 
Brukningsavgiften består av en fast och en rörlig del och är fördelad över de olika 
vattentjänsterna: 

a) Fast avgift: en fast avgift som är samma för alla fastigheter. Avgiften ska t ex 
täcka administrativa kostnader, abonnentregister och debitering.  

b) Förbrukningsavgift: en rörlig avgift som avser förbrukningen av vatten. 
Denna avgift kan du som kund påverka själv genom din förbrukning. 

c) Lägenhetsavgift: en nyttoparameter och ett mått på hur stor nytta 
fastigheten har av tillgången till vatten och avlopp. En enfamiljsvilla betalar 
en lägenhetsavgift. För ett hyreshus med till exempel åtta lägenheter betalar 
fastighetsägaren åtta lägenhetsavgifter. För verksamheter motsvarar varje 
påbörjad 150 kvadratmeters lokalyta en lägenhet. Om den totala ytan är 500 
kvadratmeter blir antalet lägenheter 3,3 som avrundas uppåt till fyra 
lägenheter.  

 
 
 
 
 
 
Avgifterna ovan är fulla avgifter i procent. Har du exempelvis inte dagvatten till din 
fastighet betalar du för vatten och spillvatten i alla fasta avgifter. Nedan kan du se 
hur avgifterna är fördelade för vattentjänsterna: 
 

  Vatten Spill-
vatten 

Dagvatten 
fastighet 

Dagvatten 
gata 

a) Fast avgift 40 % 40 % 10 % 10 % 
b) Avgift per m³ vatten 40 % 60 % - - 
c) Avgift per lägenhet 10 % 30 % 55 % 5 % 

    

BETALAR DU DAGVATTENAVGIFT? 

Dagvatten är tillfälligt vatten, exempelvis regn och smält snö som rinner på hårda 
ytor, oftast tak, asfalt och stenläggningar. En avgift betalas av alla kunder som har en 
fastighet med en förbindelsepunkt till dagvattenledningarna. Tidigare har 
dagvattenhanteringen ingått i den fasta avgiften och alla har betalat för tjänsten. 
 

 Brukningsavgifter exkl moms inkl moms 
a) en fast avgift per år  1732 kr 2 165 kr 
b) en avgift per m³ levererat vatten 11,40 kr 14,25 kr 

c) en avgift per år och per lägenhet 816 kr 1 020 kr 
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VAD INNEBÄR FÖRÄNDRINGEN FÖR DIG SOM INTE ÄR KUND IDAG? 

Om du inte har kommunalt vatten och avlopp idag men du vill och möjlighet att 
ansluta dig finns kan du göra en ansökan för anslutning till kommunalt vatten och 

avlopp. Anslutningsavgiften är uppdelad i servisavgift, förbindelseavgift, 
tomtyteavgift, lägenhetsavgift och avgift för bortledande av dagvatten.   
 

 Anläggningsavgifter exkl moms inkl moms 
a) Servisavgift 30 000 kr 37500 kr 
b) Förbindelsepunktsavgift 22500 kr 28125 kr 
c) Tomtyteavgift per m²   30 kr 37,50 kr 
d) Lägenhetsavgift per lägenhet 13500 kr 16875 kr 

 
Precis som brukningsavgiften är anläggningsavgiften fördelad över våra 
vattentjänster (dricksvatten, spillvatten och dagvatten). Avgifterna ovan är fulla 
avgifter i procent. Ska du exempelvis endast koppla in spillvatten på det kommunala 
nätet betalar du för anslutning till spilledningen i alla fasta avgifter.  
 
För nyttjande av en ledning betalar du 70%  av servisavgiften (a i tabellen ovan), för 
två ledningar 85% av servisavgiften och för tre ledningar 100% av servisavgiften. 
Nedan kan du se hur de övriga avgifterna är fördelade på våra vattentjänster: 
 

  Vatten Spill-
vatten 

Dagvatten 
fastighet 

Dagvatten 
gata 

b) Förbindelsepunktsavgift 30% 50% 20% - 
c) Tomtyteavgift per m²   30% 50% - 20% 
d) Lägenhetsavgift per lägenhet 30% 50% - 20% 

ÖVRIGA KOSTNADER 

Alla uträkningar ovan rör fastighetstypen bostadsfastighet. Bostäder, butiker, 
kontor, restauranger, sportanläggningar, sjukvård och småindustrier med flera hör 
till denna fastighetstyp. För annan fastighet och obebyggd fastighet gäller andra 
kostnader.  
 
Den som ansvarar för allmän platsmark ska också betala en anläggningsavgift vid 
anslutning och därefter brukningsavgift.  
 
Det finns även andra särskilda avgifter reglerade i den nya VA-taxan. Exempel på 
dessa är nedtagning/uppsättning av vattenmätare, skadad vattenmätare och 
avstängning av vatten. Läs mer om de övriga kostnader i vår VA-taxa.  
 

 


