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Dagvattentaxa visas på din faktura
Från den 1 januari 2017 delas din faktura för vatten och avlopp upp på ett nytt
sätt. Jönköpings kommun anger en separat taxa för dagvatten, för att mer
rättvist fördela kostnaderna för vatten och avlopp mellan fastighetsägare.
Samtidigt sänks taxan för vatten och spillvatten.
Nytt är att brukningsavgiften, som tidigare var uppdelad på Vatten respektive Avlopp,
nu delas på Vatten, Spillvatten, Dagvatten gata samt Dagvatten fastighet.
Fast avgift för småhus – lika för alla
• Fastigheter som är taxerade som småhus (Skatteverkets taxeringskod 213,
220, 221 och 223) får en fast avgift för fastighetens dagvatten, baserad på
schablonen 0,3 utifrån andelen hårdgjord yta. Avgiften är fast p.g.a. att
variationerna för dessa fastigheter bedöms som mycket små.
Avgift för flerbostadshus, industrier, skolor, parkeringshus m.m.
• Övriga fastigheter betalar efter fastställda schabloner, baserade på
avrinningskoefficienter och fastighetens storlek. Schablonerna utgår från
gällande branschnormer. Exempel: flerbostadshus och skolor får schablonen
0,6. Industrier och parkeringshus/garage får schablonen 0,8.

Detta anges på din faktura:
Förbrukning = förbrukade kubikmeter x pris
Fast avgift = årsavgift per vattenmätare och mätarstorlek
Dagvatten gata = årsavgift som alla fastighetsägare betalar, i de områden där kommunen
har verksamhetsområde för dagvatten.
Dagvatten fastighet (småhus) = årsavgift som alla fastigheter betalar där kommunen har
verksamhetsområde för dagvatten.
Dagvatten fastighet (flerbostadshus, industrier, skolor, parkeringshus m.m.)
= reducerad yta x kvadratmeterpris
Reducerad yta = tomtyta x avrinningskoefficient

Mer om förändringarna i VA-taxan finns på kommunens webbplats
www.jonkoping.se. Sökord ”taxa dagvatten”. Vid frågor är du välkommen att
vända dig till kommunens Kontaktcenter på tfn 036-10 50 00.
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