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TAXA
För Jönköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Antagen av kommunfullmäktige 2016-10-27.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Tekniska nämnden.
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Jönköpings kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning skall ägare av fastighet inom anläggningens verksamhetsområde och
annan som enligt § 2 och § 4 lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med
fastighetsägaren, betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i
ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är
uppfyllda.
I det följande avses med ”va-huvudmannen” kommunens allmänna vatten- och
avloppsanläggning.
§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
§3
I dessa föreskrifter avses med:
§ 3.1 Bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål.
§ 3.2 Med bostadsfastighet jämställs sådan fastighet inom område för bostadsändamål som
är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för kontors-, förvaltnings-, affärs-,
hantverks-, småindustri- eller därmed jämförligt ändamål.
§ 3.3 Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som
enligt ovan ej kan jämställas med bostadsfastighet.
§ 3.4 Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men
inte ännu bebyggts.
§ 3.5 Med lägenhet avses ett eller flera utrymmen som i upplåtelsehänseende bildar en enhet.
I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet, räknas varje
påbörjat 120 -tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.

§ 3.6 Allmän platsmark är mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900)
redovisas som allmän plats eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg, eller mark som i
övrigt motsvarar sådan mark.
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§4
§ 4.1 Avgiftsskyldighet föreligger enligt 24-27 §§ lagen om allmänna vattentjänster för
följande ändamål:
V
S
Df
Dg

vattenförsörjning till fastighet
spillvattenavlopp från fastighet
dag- och dränvattenavlopp från fastighet
dag- och dränvattenavlopp från allmän plats

§ 4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när vahuvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om
läget. Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren
informerats om detta.
Härvid förutsätts att de i §§ 24-26 lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar
för avgiftsskyldighetens inträde är uppfyllda.
§ 4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten
blivit utförda.
§ 4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna
vattentjänster är uppfyllda och att nyttan för omhändertagande av dagvatten från den allmänna
platsmarken överstiger bebyggelsens behov.
I

Anläggningsavgifter

§5
§ 5.1 För bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet skall vid
avgiftsskyldighet för samtliga i § 4.1 angivna ändamål betalas anläggningsavgift med:
a)
b)
c)
d)
e)

en servisavgift
en förbindelsepunktavgift
en avgift per m2 tomtyta
en avgift per lägenhet
en avgift för Df utan förbindelsepunkt

enligt taxebilaga I pkt 1
””””-

§ 5.2 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som va-huvudmannen godkänner.
Tomtytan överstigande 2000 m2 reduceras med ca 20 %. Avgiften för tomtyta tas endast ut
intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt § 5.1 a, b, d och e.
Tariffbeloppen i taxebilaga I har beräknats med hänsyn till dessa reduktioner.
Med lägenhet avses därvid vad som framgår av § 3.5.
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Med förbindelsepunktavgift avses en avgift för varje sammanhållen uppsättning
förbindelsepunkter för V, S och Df.

§ 5.3 Antal lägenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats eller annars
efter ritning eller uppmätning som va-huvudmannen godkänner.
För lägenhet med bruttoarea mindre än eller lika med 25 kvadratmeter reduceras
lägenhetsavgiften med 50 %.
§ 5.4 Sker om- eller tillbyggnad eller uppförs ytterligare byggnad på fastighet eller ökas
fastighetens tomtyta, skall erläggas tilläggsavgift enligt §5.1 c för den tillkommande tomtytan
och enligt § 5.1 d för de tillkommande lägenheterna enligt § 5.3.
Vid ny bebyggelse på redan befintlig (ej nybildad) förut bebyggd fastighet, för vilken den
allmänna va-anläggningen nyttjats före nybebyggelsen, skall inte erläggas avgift för
nybyggnad som till omfattning motsvarar den genom nybyggnaden ersatta förutvarande
bebyggelsen, utan endast tilläggsavgift för den tillkommande tomtytan och de tillkommande
lägenheterna enligt § 5.3.
Vid beräkning av tilläggsavgift för tillkommande tomtyta skall iakttas reduktionsreglerna i §
5.2.
§ 5.5 Är förbindelsepunkten för ett visst ändamål gemensam för två eller flera fastigheter,
fördelas servisavgiften enligt § 5.1 a och förbindelsepunktavgift enligt § 5.1 b avseende det
ifrågavarande ändamålet lika mellan fastigheterna.
§ 5.6 I fall servissträckan fram till förbindelsepunkt för fastighet överstiger 30 meter, skall
för den överstigande sträckan per meter ledningslängd för V, S och Df betalas en avgift med
ett belopp enligt taxebilaga I pkt 3.
§ 5.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
för Df upprättas ska avgift betalas enligt taxebilaga I pkt 1.
§6
§ 6.1 För annan fastighet skall vid avgiftsskyldighet för samtliga i § 4.1 angivna ändamål
betalas anläggningsavgift med:
a)
b)
c)
d)

en servisavgift
en förbindelsepunktavgift
en avgift per m2 tomtyta
en avgift för Df utan förbindelsepunkt

enligt taxebilaga I pkt 2
”””-

§ 6.2 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som va-huvudmannen godkänner.
Tomtyta överstigande 5 000 m2 men ej överstigande 20 000 m2 reduceras med ca 23%,
tomtyta överstigande 20 000 m2 men ej överstigande 100 000 m2 med ca 55% och tomtyta
överstigande 100 000 m2 med ca 83%.
Tariffbeloppen taxebilaga I har beräknats med hänsyn till dessa reduktioner.
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Med förbindelsepunktavgift avses en avgift för varje sammanhållen uppsättning
förbindelsepunkter för V, S och Df.
§ 6.3 Utöver den i § 6.2 angivna reduktionen äger va-huvudmannen medge reduktion av
avgiftspliktig tomtyta för fastigheten, om fastigheten har så stor areal och är så belägen att vahuvudmannens kostnad för det lokala va-nätet i förhållande till fastighetens areal är väsentligt
lägre än för fastigheter inom verksamhetsområdet i allmänhet.
Va-huvudmannen äger medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för sådan del av
fastighets areal som tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. Anstånd
medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift
förfaller till betalning. Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS
1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör.
För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
§ 6.4 Ökas fastighetens tomtyta, skall betalas tilläggsavgift enligt § 6.1 c för den
tillkommande tomtytan.
Vid beräkning av tilläggsavgift för tillkommande tomtyta skall iakttas reduktionsreglerna i §
6.2.
§ 6.5 Är förbindelsepunkt för ett visst ändamål gemensam för två eller flera fastigheter,
fördelas servisavgiften enligt § 6.1 a och förbindelsepunktavgift enligt § 6.1 b avseende det
ifrågavarande ändamålet lika mellan fastigheterna.
§ 6.6 I fall servissträckan fram till förbindelsepunkt för fastighet överstiger 30 meter, skall
för den överstigande sträckan per meter ledningslängd för V, S och Df betalas en avgift med
ett belopp enligt taxebilaga I pkt 3.
§ 6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
för Df upprättas, ska avgift betalas enligt taxebilaga I pkt 1.
§7
§ 7.1 För obebyggd fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande liksom för
bebyggd fastighet för vilken den allmänna va-anläggningen inte brukas, skall betalas avgifter
enligt § 5.1 a, 5.1 b, 5.1 c, 5.1 d och 5.1 e eller § 6 .1 a, 6.1 b, 6.1 c och 6.1 d. Avgift enligt §
5.1 d begränsas till att omfatta en lägenhet om fastigheten inte är bebyggd.

§ 7.2 Bebyggs obebyggd fastighet eller vill ägare av bebyggd fastighet som avses i §7.1
bruka den allmänna anläggningen, skall avgift enligt § 5.1 c och 5.1 d eller § 6.1 c erläggas.
Avgift tas härvid ut endast för avgiftspliktig tomtyta utöver den för vilken avgift enligt § 7.1
tidigare erlagts eller för tillkommande lägenheter utöver en lägenhet. Vidare skall i
förekommande fall ersättning betalas enligt § 10.2.
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§8
§ 8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för alla de § 4. 1 angivna ändamålen, skall betalas
reducerad avgift enligt § 5. 1 eller § 6.1 med procentsats som i nedanstående tabell för varje
särskilt fall anges.

Avgift

V

S

Df

Dg

Servisavgift
Förbindelsepunktavgift
Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift

Avgift tas endast ut för faktiskt framdragen servisledning
Ej reduktion
25 %
25 %
25 %
25 %
50 %
50 %

§ 8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket sådan skyldighet inte tidigare
förelegat, skall erläggas tilläggsavgift motsvarande andel enligt § 8.1 i den anläggningstaxa
som gäller vid tidpunkten för avgiftsskyldighetens inträde för det ifrågavarande ändamålet. I
förekommande fall skall även betalas ersättning enligt § 10.2.
§9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala
anläggningsavgift för Dg. Avgift per kvadratmeter allmän platsmark skall utgå i enlighet med
taxebilaga I pkt 6.
§ 10
§ 10.1 Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna anläggningsavgift enligt §§ 5-8 eller
tilläggsavgift enligt § 5.4 och § 6.4 enligt ovan angivna grunder eller är, på grund av
bebyggelsens lokalisering, terräng- eller markförhållandena eller andra omständigheter,
kostnaden för att bereda fastigheten möjlighet att bruka anläggningen avsevärt högre eller
lägre än för fastigheter inom verksamhetsområdet i allmänhet, äger va-huvudmannen enligt
38 § lagen om allmänna vattentjänster träffa avtal om anläggningsavgiftens storlek. Erfordras
vid anslutning av fastighet till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen särskilda
anordningar (t ex pumpanläggningar) eller djupareläggning av va-ledningar, äger vahuvudmannen jämväl i sådant fall enligt ovan angivet lagrum träffa avtal om ersättning utöver
ovan angivna anläggningsavgifter.
Vid ingående avtal som i föregående stycke sägs skall iakttas de principer om täckning av
nödvändiga kostnader och om kostnadsfördelning som ligger till grund för denna
anläggningstaxa.
§ 10.2 Servisavgift enligt § 5.1 a och 5.1 b eller § 6.1 a och 6.1 b förutsätter att
servisledningar av va-huvudmannen utförts fram till förbindelsepunkt för fastighet i samband
med utförande av ledning i gata, väg e dyl. I andra fall påförs fastighetsägaren för täckning av
den merkostnad för servisernas utförande, som uppkommer till följd av att de utförts senare
på grund av fastighetsägarens önskemål eller åtgärd, nybildning av fastighet genom
tomtdelning e dyl, ett belopp enligt taxebilaga I pkt 4.
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§ 11
Sedan avgiftsskyldighet inträtt enligt § 4.2, skall anläggningsavgift enligt §§ 5-10 och
tilläggsavgift enligt § 5.4 eller § 6.4 betalas inom tid som anges i räkning.
Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga
inbetalningar under en viss tid, längst 10 år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande
med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheteter, om
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall betalas enlig 5 §
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall
erläggas enligt tredje stycket.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta
enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
Avgiftsskyldighet enligt § 5.4, § 6.4 eller § 7.2 föreligger, då bygglov för däri avsett ändrat
förhållande meddelats eller sådant ändrat förhållande, t ex ökning av
tomtytan eller antalet lägenheter enligt § 5.3, inträtt utan att bygglov erfordrats eller
meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det
ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas
dröjsmålsränta enligt tredje stycket ut för tiden från det två månader förflutit sedan
avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess anläggningsavgiften betalas.
Fastighetsägare kan kräva återbetalning av anläggningsavgift för fastighet där beviljat
bygglov ej har utnyttjats och har förfallit och nytt bygglov inte beviljas.
§ 12
§ 12.1 Om efter ansökan och särskilt medgivande av va-huvudmannen ledning utförts på
annat sätt eller försetts med andra anordningar än vad huvudmannen bedömt nödvändiga,
eller extra servisledning anlagts, skall fastighetsägare, som begärt arbetets utförande, förutom
anläggningsavgift och tilläggsavgift enligt §§ 5-10 erlägga ersättning härför inom tid som
anges i räkning.
§ 12.2 Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras i stället för och med annat
läge än redan befintlig och finner va-huvudmannen skäl bifalla ansökan härom, är
fastighetsägaren skyldig ersätta kommunens kostnad för den nya servisledningens allmänna
del
§ 12.3 Finner va-huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med
annat läge än redan befintligt, är va- huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren dennes
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag
som befinnes skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.
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II

Brukningsavgifter

§ 13
§ 13.1 I fråga om fastighet, för vilken den allmänna va-anläggningen brukas, skall
brukningsavgift erläggas enligt taxebilaga II punkterna A, B och D
§ 13.2 Därest va-huvudmannen medgett att för fastighet, för vilken den allmänna vaanläggningen brukas, vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning,
bestäms den avgiftspliktiga renvattenmängden till 200 m3/år för enbostadsfastighet och för
övriga bostadsfastigheter och andra fastigheter enligt följande tabell:
Vattenmängd per
enhet,
m3/år
50
30
30
30
10
10
10

Enhet
Lägenhet (basmängd)
Badrum
Duschrum
WC
Bostadsrum
Tvättstuga
Garage

§ 13.3 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt § 13.1. Om mätning inte
sker, antas därvid den förbrukade vattenmängden uppgå till 50 m3 per lägenhet.
Dock debiteras en fast minimiavgift motsvarande va-huvudmannens kostnader för anslutning
och avstängning enligt taxebilaga II B pkt 2.
Beträffande definition av lägenhet hänvisas till § 3.
§ 13.4 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen
undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär
det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten – och värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan storleken inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att
uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och
Miljödomstolen.
Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och befinnes mätaren vara godkänd,
skall fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna betala avgift enligt
taxebilaga II C.
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§ 13.5 För spillvattenmängden som enligt va-huvudmannens medgivande i avtal avleds till
dagvattennätet (såsom ej förorenat kylvatten o dyl) utgår avgift enligt taxebilaga II pkt A2.
Va-huvudmannen upplåter härigenom resurs som anskaffats för att avleda dagvatten vid
kraftig nederbörd.
Om denna resurs blir otillräcklig eller annan olägenhet uppstår på grund av denna upplåtelse
äger va-huvudmannen säga upp anslutningarna med ett års varsel om inte annat avtalats.
§ 14
Avleds inte hela renvattenmängden till avloppsnätet eller tillförs avloppsnätet större
spillvattenmängd än som svarar mot den levererade renvattenmängden, skall avgift för
spillvattenavlopp betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. Mängden
skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av särskild ren- eller
spillvattenmängd eller på annat sätt, varom överenskommelse träffats mellan vahuvudmannen och fastighetsägaren eller annars efter va-huvudmannens uppskattning.
§ 15
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala
brukningsavgift i enlighet med taxebilaga 2C.
§ 16
§ 16.1 Om flödet av dagvatten från en fastighet till det allmänna dagvattensystemet, på ett
avsevärt sätt skiljer sig från det, enligt taxan, förväntade flödet kan va-huvudmannen medge
reduktion av taxan. Reduktion kan ske ned till den uppskattade andelen hårdgjord yta 0,6 eller
0,3.
Reduktion ges endast på kostnaden för Df och medges ej för de fastigheter, som enligt taxan,
är klassade som småhus. All utredning för att bevisa att en fastighet äger rätt till reduktion
utförs och bekostas av fastighetsägaren.
§ 16.2 Om flödet av dagvatten från en fastighet till det allmänna dagvattensystemet, på ett
avsevärt sätt skiljer sig från det, enligt taxan, förväntade flödet, äger va-huvudmannen rätt att
reducera eller öka taxan. Förändringen kan ske upp eller ned till den uppskattade andelen
hårdgjord yta 0,3eller 0,6 eller 0,8.
§ 17
Är det inte skäligt att beräkna brukningsavgift för viss fastighet enligt de i §§ 13-15 angivna
grunderna eller är va-huvudmannens kostnad för att låta den allmänna anläggningen brukas
för fastigheten avsevärt högre eller lägre än för fastigheter inom verksamhetsområdet i
allmänhet – exempelvis på grund av att avloppsvattnet från fastigheten innehåller
föroreningshalter överstigande det normala hushållsspillvattnets – äger va-huvudmannen
enligt 38 § lagen om allmänna vattentjänster träffa avtal om brukningsavgiftens storlek.
Vid ingående av avtal som i föregående stycke sägs skall iakttas de principer som täckning av
nödvändiga kostnader och om kostnadsfördelning som ligger till grund för denna
brukningstaxa.
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För fastighet inom detaljplanelagt område, skall erläggas brukningsavgift enligt taxebilaga II.
Föreligger inte avgiftsskylldighet för samtliga i bilaga II angivna ändamål reduceras avgiften i
enlighet med bilagan.

§ 18
Brukningsavgift enligt § 13 taxebilaga II punkt A debiteras i efterskott på grundval av enligt
mätning förbrukad renvattenmängd eller annan grund som anges i §§ 13 och 14.
Brukningsavgift enligt § 13 taxebilagan II punkt B debiteras i efterskott per månad, kvartal,
tertial, halvår eller år enligt beslut av va-huvudmannen.
Brukningsavgift enligt § 13 taxebilagan II punkt D debiteras per månad, kvartal, tertial, halvår
eller år enligt beslut av va-huvudmannen.
Sker enligt va-huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering får
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och
debitering efter verklig förbrukning skall ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning
och debitering skall därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av
fastighetsöverlåtelse, uthyrning e dyl.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, utgår dröjsmålsränta på obetalt
belopp enligt § 11 tredje stycket.
§ 19
§ 19.1 Har fastighetsägare begärt att va-huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta
eller möjliggörafastighetsägarens brukande av anläggningen i visst fall eller har särskild
åtgärd annars påkallats på grund av fastighetens va-förhållanden, påförs brukningsavgift med
hänsyn till va-huvudmannens kostnader för åtgärden.
§ 19.2 Har fastighet med stöd av 43 § lagen om allmänna vattentjänster avstängts från
vattentillförsel, påförs fastighetens ägare va-huvudmannens kostnader för avstängning och
återinkoppling enligt taxebilaga II punkt C.
§ 19 3 Har fastighetsägare utan giltigt förfall underlåtit att lämna va-huvudmannen tillträde
till fastigheten vid avtalad nödvändig undersökning, installation eller underhåll, exempelvis
vattenmätarbyte eller service av LTA-pumpenhet, får va-huvudmannen påföra fastighetens
ägare va-huvudmannens kostnader därför enligt taxebilaga II punkt C.

III

Taxans införande

§ 20
Denna taxa träder i kraft 2017-01-01. Brukningsavgifter enligt § 13. Taxebilagan II skall
därvid tillämpas i fråga om förbrukning efter på bilagan angiven dag för taxans ikraftträdande.
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Taxa för Jönköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
TAXEBILAGA I – anläggningsavgifter fr o m 2017-01-01

Pkt

Typ av avgift

1

Bostadsfastighet enligt § 5. Ev tillägg se pkt 3-5

1.11

Servisavgift

1.12

Förbindelsepunktavgift

1.13

Tomtyteavgift
Avgift per m2 tomtyta
0- 2 000 m2

Spillvatten
(kr)

12 400

12 400

12 400

Totalt
(kr)

37 200
44 000

11:50

11:50

11:50

46:00

7:36

7:36

7:36

7:36

36:80

Lägenhetsavgift för
lgh > 25 m2

11 200

11 200

22 400

Lägenhetsavgift för
lgh ≤ 25 m2

5 510

5 510

11 200

1.15

Avgift då Df ej avleds
genom servisledning

2

Annan fastighet enligt § 6. Ev tillägg se pkt 3-5

2.11

Servisavgift

2.12

Förbindelsepunktavgift

2.13

Tomtyteavgift

2.15

Dagvatten
Dagvatten
fastighet(kr) gata (kr)

11:50

Större än 2 000 m2
1.14

Vatten
( kr)

inkl moms

12 400

12 400

12 400

12 400

12 400

37 200
44 000

0 – 5 000 m2

13:50

13:50

13:50

13:50

54:00

5 001-20 000 m2

10:35

10:35

10:35

10:35

41:40

20 001-100 000 m2

6:05

6:05

6:05

6:05

24:20

Större än 100 001 m2

2:25

2:25

2:25

2:25

9:00

Avgift då Df ej avleds
genom servisledning

12 400

11

12 400

C

Övriga avgifter

Totalt
kr

3.

Tillägg till avgift enligt punkt 1 och 2 ovan för servisledning utöver
30 m enligt § 5.6 och § 6 6. Pris per meter servisledning.

4.

Tillägg till avgift enligt punkt 1 och 2 ovan vid senare utförande. Enligt § 10.2

5 000

I gatumark eller gångbana (asfaltytor)

29 500

I övriga ytor

14 750

5.

Proppning av servis. Tillägg för proppning av mer än en servis, per
styck

6.

Avgift per m2 allmän platsmark för bortledning av dagvatten.

12

36 250

11:50

Taxa för Jönköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
TAXEBILAGA II - Brukningsavgifter fr o m 2017-01-01

inkl moms

För vatten
kr

För spillvatten kr

Totalt
kr

A

Mängdavgifter

1

Avgift per m3 levererat vatten

9:70

13:45

23:15

2

Avgift för ”rent spillvatten” som släpps till
dagvattennätet per m3

9:70

0:45

10:15

3

Byggvatten till byggarbetsplatser, per m3

B

Fasta avgifter

1

Årsavgift då vattenförbrukning
kontrolleras genom vattenmätare per
mätare enl anslutning:

23:15

För vatten
kr

För spillvatten kr

Totalt
kr

20 mm

355

475

830

25 mm

980

1 330

2 310

40 mm

2 210

3 025

5 235

50 mm

4 475

6 125

10 600

≥ 80 mm

10 250

13 750

24 000

2.1 Extra årsavgift för vattenmätare placerade i vattenmätarbrunn där
nedstigning krävs
2.2 Extra årsavgift för vattenmätare utrustad för fjärregistrering

115
600

2.3 Extra årsavgift för tillgång till sprinklervatten

6 000

2.4 Extra årsavgift för tillgång till annan typ av brandvattenförsörjning.

355

2.5 Byggvatten, fast avgift
3

3 000

Årsavgift då vattenförbrukningen ej mäts med vattenmätare

3.1 Enbostadsfastighet
Mängdavgift beräknas enl pkt A för en
förbrukning av 200 m3/år
3.2 Övrig bostadsfastighet och annan fastighet
Mängdavgift beräknas enl § 13.2. Fast
avgift enl pkt B 1för mätare som motsvarar
förbrukning, minst
13

355

475

830

355

475

830

C

Övriga avgifter

C1

Vattenmätare

Totalt kr

1.1 Intagning för vinterförvaring

725

1.2 Utsättning efter vinterförvaring

725

1.3 Förgäves avtalat besök

415

1.4 Skadad eller sönderfrusen mätare
För mätare med anlutning 20 mm

1 500

För mätare med anlutning 25 mm

2 210

För mätare med anslutning större än 25 mm

3 025

1.5 Provning med mätnoggrannhet inom tillåtna värden:

Mätarstorlek:
20-40 mm (5-20 m3)
50 mm

(30 m3)

51-80 mm (30-100 m3)
81-200 mm (100-600 m3)
1.6 Kontroll av vattenmätare där mätnoggrannheten ligger utanför tillåtna
värden
1.7 Hyra av brandpostmätare
Grundavgift inkl 1 månads hyra samt öppning och stängning
Per påbörjad dag utöver 1 månad
Avgift per m3 levererat vatten (kr/m3)
2

Återinkoppling enligt § 19.2

725
835
1 000
1 500
Ingen
debitering

2 500
15
23:15
980

14

D

Avgifter för dagvatten för fastighet Df och allmän platsmark Dg

D1

Småhus, taxeringskod 213, 220, 221, 223, 230

Totalt kr

1.1 Dagvattenavgift gata (Dg) kr/fastighet, år

115

1.2 Dagvattenavgift fastighet (Df) kr/ fastighet, år

D2

200

Övriga fastigheter

Totalt kr

2.1 Dagvattenavgift gata (Dg) kr/fastighet, år
2

2.2 Dagvattenavgift fastighet (Df) kr/ m , år
Taxeringskod

D3

115
Schablonandel hårdjord yta
(avrinnings-koefficient)

kr / m2

110-122, 381

0,3

0:19

222, 311, 313, 320-323, 5XX, 824-828

0,6

0:37

299, 324-326, 399, 412-414, 420, 426 430433, 481, 497, 820-824, 829

0,8

Allmän platsmark, torg, vägar och gator som inte huvudsakligen är för
lokalt bruk

3.1 Avgift för avledande av dagvatten från allmän platsmark kr/m2

15

0:50

Totalt kr
0,50

