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Bilaga 1  
VA-taxa för anläggningsavgifter fr.o.m. 1 april 2014 
Dnr TFN-2013-1690  Dpl 72 

  

 
Nya anläggningsavgifter fr.o.m. 1 april 2014 enligt följande: 
 
§ 5 

 

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska anläggningsavgift 

betalas. 

 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df  

om 34 492 kr om 43 115 kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 

Df 

om 57 576 kr om 71 970 kr 

c) en avgift per kvadratmeter tomtyta om 33,99 kr om 42,49 kr 

d) en avgift per lägenhet om 11 497 kr om 14 371 kr 

e)* en grundavgift för bortledande av Df, om 

bortledandet av dagvatten sker utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats 

om 11 497 kr om 14 371 kr 

 
* Avgift enligt 5.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a) och b). I det 

fall avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) enligt § 8 

eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive 

upprättats för Df 
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§ 6 

 

6.1 För annan fastighet ska anläggningsavgift betalas. 

 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df  

om 34 492 kr om 43 115 kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 

Df 

om 57 576 kr om 71 970 kr 

c) en avgift per kvadaratmeter tomtyta om 46,20 kr om 57,75 kr 

d)* en grundavgift för bortledande av Df, om 

bortledandet av dagvatten sker utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats. 

om 11 497 kr om 14 371 kr 

 

* Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b). I det 

fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) enligt § 8 

eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta fall inte lagts respektive 

upprättats. 
 


