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Framtagande av ny avfallstaxa 2020 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

1. att föreslå kommunfullmäktige att fastställa föreslagen avfallstaxa för 
Upplands-Bro kommun. Denna träder då i kraft den 1 januari 2021

2. att föreslå kommunfullmäktige att alla kunder med en- och 
tvåbostadshus, som påverkas av övergången till nytt insamlingssystem 
med fyrfackskärl, under övergångsperioden till dess ny taxa inträder ska 
fortsätta betala samma avgift för det abonnemang som respektive kund 
har den 1 september 2020

3. att föreslå kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att 
återkomma med förslag på övergångsregler för såväl gamla som nya 
gemensamhetslösningar.

4. att omedelbart justera ärendet

Sammanfattning 

Avgifterna i avfallstaxan för Upplands-Bro kommun har inte justerats sedan 

2014, detta trots att avfallsindex (A 12:1,2,3 MD) har gått upp med nästan 11% 

sedan dess. Utöver detta så har en förbränningsskatt på restavfall införts 2020. 

Förbränningsskatten infördes 2020 och är för närvarande 75 kr/ton, skatten 

kommer att höjas årligen åtminstone fram till 2022 och kommer då att ligga på 

en nivå av 125 kr/ton. Förslag till ny avfallstaxa har tagits fram i första hand 

för att anpassa priserna till dagens gällande marknadspriser, men även för att 

inkludera de nya tjänsterna som fyrfacks-systemet omfattar, med fastighetsnära 

insamling av förpackningar och tidningar i fyrfackskärl från en- och 

tvåbostadshus. Systemet kommer att införas i november-december 2020. 

Avgifterna ändras endast marginellt för att avfallskollektivets kostnader ska 

fortsätta att bära sig själv. Kraven från regeringen på producenterna har skjutits 

framåt två år, vilket innebär att kommunen inte kommer att få en full 

ekonomisk ersättning för förpackningsinsamlingen från producenternas 

organisation under kommande året (2021). Full kostnadstäckning för insamling 

av förpackningar kan bli möjligt från 2023-01-01. 

I dagsläget har verksamheten ett bra ekonomiskt läge. Ständigt 

utvecklingsarbete med optimering av avfallshanteringen, nya upphandlingar 

med bättre priser samt sparsam beteende har resulterat i besparingar som gör 



97 Framtagande av ny avfallstaxa 2020 - TN 20/0408-1 Framtagande av ny avfallstaxa 2020 : Framtagande av ny avfallstaxa 2020

 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2020-09-02 TN 20/0408 

 
 

det möjligt för verksamheten att klara minst ett år utan att gå back även utan 

full ersättning från producenterna för insamling av förpackningsmaterialet.   

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-12 

 Förslag till ny avfallstaxa för Upplands-Bro kommun 

 Gällande avfallstaxa beslutad den 9 oktober 2019, Kf § 198 

Ärendet 

Avgifter för avfallshantering i avfallstaxa beslutades den 18 december 2013 

(KF §155) efter upphandling av nya entreprenader (2012) och beslut om 

införande av utsortering av matavfall. Sedan dess reviderades avfallstaxan två 

gången med mindre ändringar främst i struktur och text samt med några tillägg 

av extratjänster.  

Avgifterna i avfallstaxan för Upplands-Bro kommun har inte justerats sedan 

2014, detta trots att avfallsindex (A 12:1,2,3 MD) har gått upp med nästan 11% 

sedan dess. Avfallsindex tas fram av SCB och Avfall Sverige för att mäta 

kostnadsförändringar för avfallshantering. Utöver indexhöjningen så har en 

förbränningsskatt på restavfall införts 2020. Förbränningsskatten infördes 2020 

och är för närvarande 75 kr/ton, skatten kommer att höjas årligen åtminstone 

fram till 2022 och kommer då att ligga på en nivå av 125 kr/ton. Förslag till ny 

avfallstaxa har tagits fram i första hand för att anpassa priserna till dagens 

gällande marknadspriser, men även för att inkludera de nya tjänsterna som 

fyrfacks-systemet omfattar, med fastighetsnära insamling av förpackningar och 

tidningar i fyrfackskärl från en- och tvåbostadshus. Denna nya tjänst kommer 

att införas i samarbete med Sigtuna, Knivsta och Håbo kommuner under sista 

kvartalet 2020. Upphandling av ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall för 

kommunen genomfördes under år 2019.  

Taxan ska täcka kostnader för administration, insamling och behandling av 

hushållsavfall samt drift av Kretsloppscentraler. Den nya taxan föreslås 

bibehålla samma konstruktion med grundavgifter som ska täcka fasta kostnader 

och abonnemangsavgifter som ska täcka rörliga kostnader. 

Taxan fortsätter till viss del att vara miljöstyrande för att stimulera till bättre 

sortering av hushållsavfall. Det ska leda till minskning av restavfall som ålagts 

med lagstadgad förbränningsskatt, och samtidigt främja en ökning av insamlat 

förpackningsavfall som ska säljas för att få viss ersättning för sortering. 

Den föreslagna taxan följer så långt det är möjligt det koncept som regeringen 

lagstiftat om, även om producenternas kostnadsansvar har skjutits framåt i 

tiden. Det innebär bland annat att avgiften föreslås vara samma för hushåll som 

använder båda fyrfackskärlen och för de hushåll som i undantagsfall väljer att 

bara använda det ena kärlet med mat- och restavfall - Kärl 1. 
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Utgångspunkten vid framtagande av förslag till ny avfallstaxa baseras på att 

räkna med ett visst underskott från taxan initialt, som sedan kan komma att 

försvinna när producenterna tar ansvar för kostnaderna för fastighetsnära 

insamling i enlighet med förordningarna om producentansvar för 

förpackningar. 

Att sätta en taxa som initialt väntas gå med underskott är godtagbart om den 

beräknas kompenseras med senare ersättningar. Det är en bra metod för att 

undvika att behöva göra större höjning av avgifter nu, dock med möjlighet att 

göra flera mindre taxejusteringar senare i väntan på ersättning från 

producenter.  

I dagsläget har verksamheten ett bra ekonomiskt läge. Ständigt 

utvecklingsarbete med optimering av avfallshanteringen, nya upphandlingar 

med bättre priser samt sparsam beteende har resulterat i besparingar som gör 

det möjligt för verksamheten att klara minst ett år utan att gå back även utan 

full ersättning från producenterna för insamling av förpackningsmaterialet.   

De viktiga förändringarna i föreslagen avfallstaxa 

Grundavgifter 

Grundavgifter kommer inte att höjas och lämnas oförändrade för alla 

kundkategorier.  

En ny reducerad grundavgift (400 kr/år) införs för fastighetsägare som har 

uppehåll i avfallshämtning när bostaden inte nyttjas mer än ett halvår. Den 

grundavgiften ska täcka administrativa kostnader för registerhållning och 

bevakning av tidsperiod för beviljat uppehåll. 

Abonnemangsavgifter 

Småhus  

Dagens så kallade standardabonnemang (190 liters kärl för restavfall och 140 

liters kärl för matavfall, 26 tömningar per år) kostar 1 020 kr per år.  

Denna avgift föreslås gälla för det nya standardabonnemanget som istället 

innebär två fyrfackskärl med 8 avfallsfraktioner.  

Hushållen som komposterar sitt matavfall kan fortsätta med det och ha 

tömningar av båda kärlen var fjärde vecka. Deras kommande avgift kommer då 

att höjas med 33 % – 680 kr per år mot 510 kr i gällande taxa. Avgiften blir 

högre än ett halvt standardabonnemang då det finns kostnader för Kärl 2 som 

har samma antal tömningar som i standardabonnemang.  

Fritidshus 

Abonnemangsavgifter för ett nytt system med två fyrfackskärl för 8 

avfallsfraktioner föreslås vara samma som i gällande taxa för hushåll med 

standardabonnemang (190 liters kärl för restavfall och 140 liters kärl för 
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matavfall, 13 tömningar per år) – 510 kr. Samma princip som beskrivs ovan 

gäller för de som komposterar matavfall.  

Kostnadsanalys för nytt insamlingssystem 

Avgifter för det nya systemet med två fyrfackskärl ligger i taxan under 

självkostnadspris både för Kärl 1 och Kärl 2. Det kommande underskottet 

beräknas att täckas med nuvarande överskott i budgeten samt med en del 

överskott från andra abonnemang och tjänster som efter upphandlingar har fått 

lägre entreprenörspris än tidigare. Avgifter för sådana abonnemang föreslås 

lämnas oförändrade i ny taxa. Det gäller bland annat abonnemangsavgifter för 

flerbostadshus med insamling av mat- och restavfall i kärl, avgifter för 

gångavstånd, hämtning av latrin samt en del av tilläggstjänsterna. 

Nya och bättre avtal kring kretsloppscentralernas verksamhet beräknas också 

skapa besparingar jämfört med idag. 

Flerbostadshus 

Abonnemangsavgifter för hushåll som har insamling av hushållsavfall i 

storbehållare måste höjas i den nya avfallstaxan. 

Avgifter för container (6–8 kubik) höjs med 5–7 % beroende på antal 

tömningar per år.  

Avgifter för krantömmande behållare behöver höjas med ca 30% för att 

komma i jämförlig nivå med kärlhämtning. Höjningen beror på det faktum att 

tidigare taxa varit starkt styrande mot maskinell hantering av avfall och 

avgifter för krantömmande behållare var därför lägre än självkostnader vilka 

subventionerades av andra kundkategorier. De tidigare låga priserna var ett sätt 

att stödja föreningar i deras behov att investera i installation av krantömmande 

behållare. Jämförelse mellan kostnader per lägenhet med insamling i kärl och i 

storbehållare hamnar då på en relativt jämn nivå självklart beroende på antalet 

hushåll som representeras i respektive avfallslösning och den intervall som 

avfallet hämtas med.  

Vid bättre utsortering av matavfall och förpackningar kan föreningar sänka sina 

kostnader med glesare tömningar. Behandlingsavgift för restavfall lämnas dock 

oförändrad. Att styra mot maskinell hantering är klokt när insamlingsuppdraget 

bara rör en eller två fraktioner (restavfall och matavfall), men den stundande 

lagstiftningen skapa nya förutsättningar vilket innebär att alla fastighetsägare 

ska ges möjlighet att lämna åtta fraktioner fastighetsnära. Den enklaste, 

billigaste och bästa lösningen för detta är insamling i kärl, i exempelvis 

miljöhus eller kärlskåp om man inte har tillgång till soprum i byggnaden.  

Avgifter för hämtning av slam- och fettavfall ändras marginellt främst för att 

styra mot schemalagda hämtningar. 

Tabellen visar diverse avfallsfraktioner vars hämtningar upphandlades för att 
erbjuda tjänster för de som inte kan/vill lämna sitt grovavfall på 
kretsloppscentralerna själva. 
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Avfallsfraktion Förändring Orsak 

Grovavfall:  Ökade hämtningskostnader i den nya 

entreprenaden. Behandlingsavgift ingår i 

grundavgift för hushåll. 
Abonnemang i kärl 54 % 

Abonnemang i container 34 % 

Trädgårdsavfall 9 % Ökade hämtningskostnader per kärl.  

Elavfall:   

 

Ökade hämtningskostnader.  
Vitvaror från småhus 32 % 

Vitvaror från 
flerbostadshus 

165 % 

 

Barnperspektiv 

Alla invånare, såväl vuxna som barn och ungdomar i Upplands-Bro kommun 

berörs av avfallsverksamheten. Barn och ungdomars bästa har beaktats genom 

att styra mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle som gynnar deras framtid. 

  

Linda Edgren 

TF Samhällsbyggnadschef 

 

Bilagor 

1. Förslag till ny avfallstaxa för Upplands-Bro kommun 

2. Gällande avfallstaxa antagen 2019-10-09 

Beslut sänds till 

 Akt 

 Kommunstyrelsen 
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1 Allmänna bestämmelser 

Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. 

Gällande bestämmelser för hanteringen av hushållsavfall finns i avfallsföreskrifter för 

Upplands-Bro kommun. 

1.1 Principer 

Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. 4 § 

Miljöbalken får ta ut för att täcka kostnaderna för avfallshanteringen. Enligt 5 § i 

samma kapitel får avfallsavgift tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning 

eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.  

 

Tekniska nämnden tolkar taxan. 

Kommunfullmäktige beslutar om taxan. 

1.2 Definitioner 

Bostad 

En bostad ska vara avsedd för att bo i.   

En- och tvåbostadshus  

En- och tvåbostadshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus, enligt 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och som används för permanentboende. Begreppet 

omfattar villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende.  

Flerbostadshus  
Bostadshus med minst tre lägenheter.  

Fritidshus 

Fritidshus är bostad som används för rekreation och som inte behöver hämtning av 

avfall året runt. Om en eller flera personer är folkbokförda på fastigheten eller om det 

finns behov av hämtning av avfall året runt definieras fastigheten som en- och 

tvåbostadshus. 

Verksamheter  

Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är hushåll och som genererar avfall 

som är jämförligt med hushållsavfall, till exempel affärer, restauranger, skolor, 

vårdinrättningar, fritidsanläggningar med mera som inte utgörs av boende. Till 

verksamheter räknas även bostäder i speciella boenden som inte har full 

boendestandard, till exempel studentkorridorer samt verksamheter för vård och omsorg.  

Övriga begrepp som används i denna taxa har samma betydelse som i avfallsföreskrifter 

för Upplands-Bro kommun samt 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen 

(2011:927). 
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1.3 Avgiftsskyldighet 

Avgiftsskyldig, enligt denna taxa, är fastighetsinnehavare inom Upplands-Bro kommun. 

Med fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap. 5 

§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Tomträttsinnehavare jämställs med fastighetsinnehavare. Alla fastighetsinnehavare är 

skyldiga att göra anmälan om hämtning av avfall till kommunen. 

Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Betalningsskyldighet 

vid abonnemang föreligger även då avfall inte finns att hämta. 

1.4 Betalning och fakturering 

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till kommunen. 

Avgifter ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan. Sker inte betalning av 

utfärdad faktura inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt 

kostnader för inkasso. Påminnelseavgift kan tillkomma om fakturan inte betalas i tid. 

Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då avfall ej finns att hämta eller i 

de fall hämtning inte kunnat utföras. 

Fakturor kan efter förfrågan från fastighetsinnehavare och medgivande från kommunens 

avfallsorganisation ställas till nyttjanderättshavare. Kommunen kan häva denna 

överenskommelse om nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden. 

Avgiftsskyldigheten kvarstår hos fastighetsinnehavaren vilket innebär att om 

fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid skickas fakturorna till 

fastighetsinnehavaren. 

1.5 Anmälan om ändring 

Ändringar i ägarförhållanden samt abonnemanget, som påverkar avgiftens storlek, till 

exempel behållarvolym eller hämtningsfrekvens ska meddelas till kommunen. Om 

ändring sker under debiteringsperioden regleras avgiftsnivån vid nästkommande 

ordinarie debiteringstillfälle. Betalningsansvar upphör först då anmälan om ändrade 

ägarförhållanden inkommit. 

1.6 Om taxan saknar tillämpning 

För tjänster som inte finns reglerade i denna taxa sker debitering av avgift som bestäms 

av avfallsansvarig nämnd baserat på självkostnadsprincipen.  

1.7 Avfallsavgifterna 

Taxan består av tre delar: grundavgift, rörlig avgift för hämtning och behandling av 

hushållsavfall samt tilläggstjänster. 
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1.7.1 Grundavgift 

Grundavgiften bidrar till att finansiera kostnader för bland annat drift av 

kretsloppscentralerna, omhändertagande av grovavfall och farligt avfall samt 

kommunens arbete med planering och uppföljning, administration, information, 

kundtjänst och fakturering.  

Fastighetsinnehavare som har byggnader inom fastigheten vilka hyrs ut för boende ska 

betala grundavgift för varje uthyrd bostad.   

1.7.2 Rörlig avgift  

Avgifterna finansierar kostnader för bland annat insamling, transport, eventuell 

eftersortering och behandling av avfall från hushåll och verksamheter.  

1.7.3 Tilläggstjänster 

I tilläggstjänster återfinns de tjänster som omfattas av det kommunala 

renhållningsansvaret men som inte utnyttjas av taxekollektivet som helhet. Avgifter för 

tilläggstjänster finansierar de totala kostnaderna för tjänster enligt 

självkostnadsprincipen.  

1.8 Avgifter för gemensamma avfallsbehållare och 
gemensamhetslösning 

Två fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus med gemensamma avfallsbehållare 

(delade kärl) enligt 44 § i kommunens avfallsföreskrifter, betalar en grundavgift per 

bostad för en- och tvåbostadshus enligt p. 2.1 och delar på rörlig avgift för 

abonnemanget.  

Fastighetsinnehavare som ingår i gemensamhetslösning enligt 45 § i kommunens 

avfallsföreskrifter betalar en grundavgift per bostad för en- och tvåbostadshus enligt p. 

2.1 och rörlig avgift för abonnemang som tillämpas för flerbostadshus enligt p. 3.2.  

1.9 Avgifter vid undantag enligt föreskrifterna 

Vid uppehåll i tömning, enligt 69 § i kommunens avfallsföreskrifter, debiteras en 

reducerad grundavgift under hela uppehållsperioden, men inte rörlig avgift. 

1.10 Indexuppräkning av taxan 

Avgifterna i denna avfallstaxa får regleras baserat på fastställt index. Ändring av 

avgifterna får ske högst en gång per år baserat på förändring i avfallsindex A12:1,2 och 

3 MD. Förändringen räknas med juni månad 2020 som basmånad, varvid basmånadens 

indextal jämförs med indextalet för juni månad innevarande år. Framräknade priser 

avrundas till hela kronor för avgift inklusive moms. Avfallsansvarig nämnd fattar beslut 

om de nya avgifterna. Höjningen träder i kraft 1 januari efterföljande år. 
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2 Avgifter för en- och tvåbostadhus samt fritidshus  

2.1 Grundavgift 

Tabell 1. Grundavgift, kr per bostad och år 

Kundkategori Avgift 

En- och tvåbostadshus 1 615 

Fritidshus  780 

Grundavgift vid uppehåll   400 

 

2.2 Rörlig avgift 

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, inom 3 

meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid annan placering tillämpas 

dragvägstillägg enligt kapitel 0. 

2.2.1 Avgifter för hämtningsområde 1 (fastland) 

Tabell 2 Avgifter för hämtning och behandling, kr per år 

Abonnemang Antal tömningar 

per år 

(Kärl 1 + Kärl 2) 

Avgift 

Standardabonnemang 

Fyrfackskärl: Kärl 1 och Kärl 2 (året runt) 26 + 13 1 020 

Fyrfackskärl: Kärl 1 och Kärl 2 (året runt) 131 + 13 680 

Fyrfackskärl: Kärl 1 och Kärl 2 (fritidshus2) 13 + 7 510 

Fyrfackskärl: Kärl 1 och Kärl 2 (fritidshus2) 71 + 7 340 

Alternativa abonnemang 

Fyrfackskärl: Kärl 1 (året runt) 26 1 020 

Fyrfackskärl: Kärl 1 (året runt) 131 680 

Enfackskärl för blandat mat- och restavfall 190 

liter (året runt) 

26 2 040 

Fyrfackskärl: Kärl 1 (fritidshus2) 13 510 
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Fyrfackskärl: Kärl 1 (fritidshus2) 71 340 

Enfackskärl för blandat mat- och restavfall 190 l 

(fritidshus2) 

13 1 020 

Tvåfackskärl för mat- och restavfall, 370 liter 26 1 400 

Tvåfackskärl för mat- och restavfall, 370 liter 131    700 

1 Fyrfackskärl 1 kan hämtas var fjärde vecka om matavfall komposteras enligt 62 § i kommunens 

avfallsföreskrifter. 
2 Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till och med vecka 41. 

 

2.2.2 Avgifter för hämtningsområde 2 (Mälaröarna) 

För hämtning av hushållsavfall på öarna används en särskild båttransport då öarna 

saknar förbindelse med fastland. Hämtning av hushållsavfall sker vanligen varannan 

vecka från maj till november enligt schema som fastställs enligt överenskommelse.  

Kostnader för 14 schemalagda båthämtningar per säsong och hushåll ingår i 

abonnemangsavgiften. Extra hämtningar kan beställas vid behov mot särskild avgift. 

Områdena omfattas inte av matavfallsinsamling. 

Tabell 3 Avgifter för hämtning med båt på öarna 

Tjänst Antal tömningar per 

år 

Avgift 

Fritidshus (säck 160 l), kr per år 14 1 750 

Klubbholmar (säck 160 l), kr per säck 9     125 

Extra båttur för hämtning, kr per tur  16 750 
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2.3 Tilläggstjänster 

2.3.1 Extra kärl  

Vid behov kan fastighetsinnehavaren teckna abonnemang för ytterligare kärl, utöver 

ordinarie abonnemang med fyrfackskärl. 

Tabell 4 Avgifter för extra kärl, kr per kärl och år 

Abonnemang Antal tömningar 

per år 

Avgift  

Extra fyrfackskärl: Kärl 1 26 1 020 

Extra fyrfackskärl: Kärl 21 13    470 

Extra 190 liters kärl för sorterat restavfall 26 1 020 

1 Kärl 2 töms mer sällan och innehållet genererar intäkter när materialet säljs vidare, därav den lägre 

avgiften för detta kärl. 

 

2.3.2 Extra tömningar och extra säck 

Fastighetsinnehavare som tillfälligt har för mycket restavfall kan använda extra säck 

eller beställa extra tömning av kärl. Extra tömningar av kärl utförs inom tre arbetsdagar. 

Hämtning av extra säck ska beställas i förväg. Förpackningar får inte läggas i säcken. 

Säcken ska förslutas väl och ställas ut bredvid kärl med restavfall. Hämtning sker i 

samband med nästkommande ordinarie hämtningstillfälle. 

Tabell 5 Avgifter för extra tömningar och extra säck, kr per säck eller 

tömning  

Tjänst Avgift  

Extra säck, max 125 liter    45 

Extra tömning av kärl (ej Kärl 2) 1 470 

1 Materialen som brukar lämnas i Kärl 2 kan vid behov även lämnas på kretsloppscentraler eller 

miljöstationer. 

 

2.3.3 Dragväg  

Avfallskärl hos en- och tvåbostadshus ska placeras vid fastighetsgräns så nära 

hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt dock inte längre än 3 meter, i enlighet 

med 41 § i kommunens avfallsföreskrifter.  

Om dragväg överskrider 3 meter tillkommer avgift enligt Tabell 6. 
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Tabell 6 Avgifter för dragväg, kr per kärl och år 

Antal tömningar per år och 

tömningsfrekvens 

Avstånd 

3 - 10 meter 

Avstånd 

10 - 30 meter 

Avstånd 

längre än 30 

meter 1 

En- och tvåbostadshus    

26 gånger per år, varannan vecka 260 520 780 

13 gånger per år, var fjärde vecka 130 260 390 

Fritidshus    

13 gånger per år, varannan vecka, 

under vecka 16–41 

130 260 390 

7 gånger per år, var fjärde vecka, 

under vecka 16–41 

  70 140 210 

1 För gångavstånd över 30 meter krävs särskilda skäl och ansökan görs till avfallsansvarig nämnd enligt 

41 § i kommunens avfallsföreskrifter. 

 

2.3.4 Trädgårdsavfall 

En- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan teckna abonnemang för hämtning av 

trädgårdsavfall vid fastigheten. Trädgårdsavfallet hämtas enligt schema som är anpassad 

till trädgårdsarbete under perioden från vecka 17 till och med vecka 44.  

Tabell 7 Avgift för hämtning av trädgårdsavfall, kr per kärl och år 

Tjänst Antal 

hämtningar  

Avgift 

Trädgårdsavfall, 370 liters kärl  13 820 
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3 Avgifter för flerbostadshus och verksamheter  

3.1 Grundavgift 

Tabell 8 Grundavgift, kr per år 

Kundkategori Avgift 

Flerbostadshus, per lägenhet 1 103 

Verksamhet    694 

 

3.2 Rörlig avgift för mat- och restavfall  

För att få taxa för sorterat restavfall ska matavfall sorteras ut och läggas i 140 liters kärl 

eller i annan behållare som är avsedd för matavfall. Underjordsbehållare eller 

markplacerade krantömmande behållare får också användas för matavfall.  

3.2.1 Insamling i kärl 

Angivna avgifter gäller när kärlen placeras inom 10 meter från hämtningsfordonets 

uppställningsplats. Vid annan placering tillämpas dragvägtillägg enligt p. 3.3.2. 

a). För flerbostadshus ingår kostnaderna för 140 liters matavfallskärl i 

abonnemangsavgifterna för sorterat restavfall. Matavfall hämtas som mest vid samma 

tillfälle som restavfall. 

b). För verksamheter ingår ett 140 liters kärl för matavfall i abonnemangsavgift för 

sorterat restavfall. Matavfall hämtas som mest vid samma tillfälle som restavfall. För 

ytterligare kärl för matavfall debiteras avgift enligt Tabell 11. 

Tabell 9 Avgifter för sorterat restavfall för flerbostadshus och 
verksamheter, kr per kärl och år 

Kärl, volym 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år 

190 liter 1 020 2 040 4 080 Erbjuds inte 

240 liter 1 320 2 640 5 280 Erbjuds inte 

370 liter 1 980 3 960 7 920 11 880 

660 liter 3 540 7 080 14 160 21 240 

 

Tabell 10 Avgift för blandat mat- och restavfall för flerbostadshus och 
verksamheter, kr per kärl och år 

Kärl, volym 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år 

190 liter 2 040 4 080 8 160 Erbjuds inte 
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240 liter 2 640 5 280 10 560 Erbjuds inte 

370 liter 3 960 7 920 15 840 23 760 

660 liter 7 080 14 160 28 320 42 480 

 

Tabell 11 Avgifter för sorterat matavfall från verksamheter, utöver första 
kärlet, kr per kärl och år 

Kärl, volym 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 156 ggr/år 

140 liter 750 1 500 3 000 4 500 

 

3.2.2 Insamling i container och krantömmande behållare 

a). För flerbostadshus ingår kostnaderna för insamling av matavfall i avgifterna för 

sorterat restavfall i storbehållare. Matavfall kan sorteras i 140 liters matavfallskärl eller i 

krantömmande behållare. Behandlingsavgift för restavfall tillkommer enligt Tabell 3. 

Matavfall i kärl hämtas minst varje vecka och antal kärl justeras efter behov. Matavfall i 

storbehållare hämtas varannan vecka. Vid behov kan matavfallet hämtas oftare mot 

avgift enligt Tabell 2. 

b). För verksamheter vid insamling av restavfall i storbehållare hämtas matavfall i kärl 

enligt bestämmelserna i p. 3.2.1 (b). För hämtning av matavfall i storbehållare debiteras 

avgift enligt tabell 12. Behandlingsavgift för restavfall i storbehållare tillkommer enligt 

tabell 13.   

Tabell 12 Avgifter för tömning av storbehållare, kr per behållare och år. 
Behandlingsavgift tillkommer. 

Typ av behållare 

och volym 

13 ggr/år 17 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 

Container 6–8 m3 17 330 22 900 34 500 67 300 134 600 

Krantömmande 

behållare upp till 3 m3 
7 000 9 200 14 000 28 000 56 000 

Krantömmande 

behållare upp till 5 m3 
7 550 9 900 15 100 30 200 45 300 

Komprimator   54 800 109 600  

1 För abonnenter som har insatssäckar tillkommer kostnader för insatssäckarna och hanteringen med 

byte av insatssäck, se Tabell 4. 

Tabell 13 Behandlingsavgifter vid tömning av storbehållare, kr per ton 

Avfallsslag Avgift 

Sorterat restavfall från flerbostadshus (hushåll)   982 
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Sorterat restavfall från verksamheter 1 500 

Blandat mat- och restavfall 1 964 

 

Tabell 14 Avgift för insatssäck för underjordsbehållare, kr per år 

 13 ggr/år 17 ggr/år 26 ggr/år 

 

52 ggr/år 

 

104 ggr/år 

 

Byte av insatssäck 

(inklusive säcken) 425 550 850 1700 3 400 

 

3.3 Tilläggstjänster 

3.3.1 Extra tömningar, kr per tömning och behållare 

Vid extra tömning av container eller krantömmande behållare tillkommer 

behandlingsavgifter enligt Tabell 3 och avgift för eventuella insatssäckar enligt Tabell 

14. 

Tabell 15 Avgifter för extra tömning av behållare, kr per tömning 

Tjänst Avgift 

Fyrfackskärl 370 liter   470 

Kärl 190–370 liter    470 

Kärl 660 liter    490 

Container 6–8 m3  2 125 

Krantömmande behållare    800 

Lastväxlarcontainer/komprimator 2 325 

Om beställd extra tömning inte kan utföras på grund av hinder, debiteras ändå avgift för tömningen som 

så kallad bomkörningsavgift. 

 

3.3.2 Dragväg  

I abonnemangsavgift för flerbostadshus och verksamheter ingår 10 meters dragväg. 

Utöver detta tillkommer avgift per påbörjat 10-tal meter.  
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Tabell 16 Avgifter för dragväg, kr per kärl och tömning  

Avstånd 

Tömningsintervall 

10,1 - 20 meter  

Kärl 140–660 liter 

20,1 - 30 meter 

Kärl 140–660 liter 

längre än 30 meter1 

Kärl 140–660 liter 

26 gånger per år    390    650    910 

52 gånger per år    780 1 300 1 820 

104 gånger per år 1 560 2 600 3 640 

156 gånger per år 2 340 3 900 5 460 

1 För gångavstånd över 30 meter krävs särskilda skäl och ansökan görs till avfallsansvarig nämnd enligt 

41 § i kommunens avfallsföreskrifter. 

 

3.3.3 Tillfälliga behållare vid evenemang 

För tillfällig användning av behållare debiteras avgift för utkörning, hemtagning och 

sluttömning samt hyra av behållare enligt Tabell 17. Om extratömning av behållare 

behövs sker det enligt p 3.3.1.  

Tabell 17 Avgifter för tillfälliga behållare, kr per tillfälle 

Tjänst Avgift 

Vid beställning av kärl    920 

Vid beställning av container 2 780 

4  Avgifter för hämtning av olika avfallsslag 

4.1 Grovavfall 

4.1.1 Abonnemang med schemalagda hämtningar  

I abonnemangsavgift ingår hantering av behållare dvs utställning, hyra, tömning och 

hemtagning. Behandlingsavgift för grovavfall från hushåll ingår i grundavgift. 

Behandlingsavgift för grovavfall från verksamheter debiteras enligt tabell 20.  

Tabell 18 Avgifter för hämtning av grovavfall med abonnemang, kr per år 

Behållare 13 ggr/år 26 ggr/år 52 ggr/år 104 ggr/år 

Kärl 660 liter  2 950  5 900 11 800 23 600 

Container 6 – 8 m3 17 000 34 000 68 000  
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4.1.2 Beställda hämtningar 

Hämtning av grovavfall kan beställas mot avgift enligt Tabell 19. I avgiften ingår 

utställning, hemtagning och sluttömning av behållare. Hyra av container samt 

behandlingsavgift för verksamheter tillkommer enligt Tabell 19 och Tabell 20.  

Beställning ska göras minst sex arbetsdagar innan önskad hämtning. Kommunens 

avfallsorganisation avgör vilken dag avfallet hämtas.  

Grovavfall i lösmängd ska emballeras och får väga max 25 kg per kolli vilket ska kunna 

hanteras av en person med hjälp av säckkärra. 

Tabell 19 Avgifter för beställd hämtning av grovavfall  

Behållare Avgift, kr/hämtning 

 

Hyra, 

kr/dygn 

Hyra, 

kr/månad 

Lösmängd, upp till 3 kolli 

(max 25 kg/kolli), kr/st 

   530 - - 

Tillkommande kolli utöver 3 st 

(max 25 kg/kolli), kr/st 

   400 - - 

Kärl, 660 liter    920 - - 

Container 6 – 8 m3 3 100 130 330 

Container 10–30 m3 3 300 130 800 

 

Tabell 20 Behandlingsavgift för grovavfall från verksamheter, kr per ton 

Avfallsslag Avgift 

Grovavfall 1 720 

Trädgårdsavfall    660 

 

4.1.3 Beställda hämtningar från öarna 

Hämtning av grovavfall från öarna under sommarsäsongen utförs med bogserbåt och 

kranpråm. Containrar ställs ut på bryggan för sortering av grovavfall i olika material. 

Fyllda containrar transporteras till kommunens kretsloppscentral för omhändertagande 

och behandling av avfallet. 

Hämtning av grovavfall från öarna utförs mot avgift. Beställning görs till kommunens 

avfallsorganisation och ska inkomma senast en månad innan planerad hämtning.  

I avgiften ingår kostnader för beställda tjänster enligt Tabell 1 och hantering av 

containrar enligt tabell 19. Behandlingsavgift för grovavfall ingår i grundavgift. 
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Tabell 21 Avgifter för beställd hämtning från öarna, kr per timme 

Tjänst Avgift 

Bogserbåt, kranpråm och två man 3 700 

Transport för utställning och hämtning av containrar  1 200 

 

4.2 Elavfall och farligt avfall 

Elavfall, batterier och farligt avfall kan lämnas till kommunens kretsloppscentraler och 

mobil insamling utan extra kostnader. Småelektronik, batterier och ljuskällor kan 

lämnas i Samlaren som finns i Kommunhuset och Bro bibliotek. 

Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning av småelektronik och farligt avfall från 

fastigheten vid fyra schemalagda tillfällen per år i samband med mobilinsamling, mot 

avgift. Kommunens avfallsorganisation meddelar hämtningsschema. 

Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning av vitvaror och elavfall inom sex 

arbetsdagar mot avgift. Varje kolli får väga max 25 kg och ska kunna förflyttas med 

hjälp av en säckkärra.   

Tabell 22 Avgifter för hämtning av elavfall, kr per enhet 

Beställda hämtningar Avgift  

Elavfall, kr per m3  630 

Hämtning småelektronik (max 25 liter) i samband med 

mobilinsamling (schemalagd), kr per hämtning 
 150 

Kyl- och frysskåp samt övriga vitvaror från en- och 

tvåbostadshus, kr per styck  
315  

Kyl- och frysskåp samt övriga vitvaror från flerbostadshus, kr 

per styck 
630  

 

4.3 Latrin 

Latrin hämtas vid tomtgräns i av kommunen tillhandahållet kärl. Engångskärl ingår i 

avgiften. Om beställd hämtning ej kunnat genomföras på grund av hinder, debiteras 

ändå avgift för tömningen som så kallad bomkörningsavgift. 

Ordinarie hämtningar sker en gång per månad under perioden vecka 16 till och med 41. 

Hämtning av latrinbehållare ska beställas senast en vecka före hämtningsveckan. 

Utanför ordinarie hämtning kan extra hämtning beställas. 
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Tabell 23 Avgifter för latrinhämtning, kr per kärl  

Tjänst Avgift 

Ordinarie hämtning, inklusive nytt latrinkärl 290 

Extra hämtning, inklusive nytt latrinkärl 590 

Utställning av nytt latrinkärl 200 

Hushållen kan kompostera latrin på den egna fastigheten efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd enligt 

63 § i kommunens avfallsföreskrifter. 

4.4 Slam och urin från enskilda avlopp 

I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan. 

Behandlingsavgift på 75 kr per m3 tillkommer. 

Tabell 24 Avgifter för slamhämtning, kr per tömning 

Storlek av 

behållare 

Regelbunden 

tömning 

(schemalagd) 

Budad 

tömning  

(inom 7 dagar) 

Express 

tömning (inom 

24 timmar) 

Akut tömning 

(inom 6 

timmar) 

< 4 m3 670 1 010 1 680 3 500 

per m3 över 4 m3 125   125   125   125 

 

4.5 Fett från fettavskiljare 

I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan.  

Tabell 25 Avgifter för hämtning av fettavfall, kr per tömning 

Storlek av 

behållare 

Regelbunden 

tömning 

(schemalagd) 

Budad 

tömning  

(inom 7 dagar) 

Express 

tömning (inom 

24 timmar) 

Akut tömning 

(inom 6 

timmar) 

< 1 m3 940 1 400 2 340 4 700 

per m3 över 1 m3 125 125 125   125 

 

Tabell 26 Avgifter för övriga tjänster vid tömning av slam- och fettavfall 

Övriga tjänster, tilläggsavgift Avgift 

Tillägg för slangdragning > 20 meter, kr per 20 meter   150 

Slamsugningsfordon, kr per timme 1 330 

Hjälparbetare, kr per timme   550 
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Bomkörning, kr per tillfälle   670 

Tömning fosforfällor i lösvikt, kr per timme 1 950 

Om tömning inte kan utföras på grund av hinder, debiteras så kallad bomkörningsavgift. 

Särskilda avgifter 

4.6 Byte av kärl 

Byte av kärlstorlek kan ske 1 ggr/år utan avgift. För byte som sker oftare än 1 ggr/år 

betalas avgift enligt tabell nedan. 

Tabell 27 Avgift för byte av kärl oftare än 1 gång/år 

Tjänst Avgift 

Byte av kärl 1 ggr/år Ingen avgift 

Byte av kärl oftare än 1 ggr/år, kr per kärl 470 

 

4.7 Verksamheter vid kretsloppscentraler 

Verksamheter kan lämna grovavfall på kretsloppscentraler mot avgift. Elavfall med 

producentansvar, förpackningar av plast, glas, metall, kartong och tidningar, ren metall 

och wellpapp lämnas utan avgift vid KLC. 

Tabell 28 Avgifter för verksamheter vid avlämnande av grovavfall vid 
kretsloppscentraler 

 

Besök vid kretsloppscentral Avgift 

Verksamheter, kr per besök  350 

Engångsbesök, kr per besök 350 

 

Verksamheter som har hushållsavfallsabonnemang får ett passerkort som används för 

inpassering. Varje besök registreras via terminal och avgiften dras av automatiskt efter 

godkännande av besökare.  

 

Verksamheter som inte har hushållsavfallsabonnemang kan betala med betalkort direkt 

på plats. 

 

Taxan för engångsbesök tillämpas för eventuella besökare till kretsloppscentralerna som 

inte är boende i kommunen.  
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1 Allmänna bestämmelser 

1.1 Principer 
Avgifterna i avfallstaxan avser de avgifter som kommunen enligt 27 kap. §§ 4–6 

Miljöbalken får ta ut för täckande av kostnader för avfallshanteringen. 

 

Kommunens övergripande miljömål är ett mer kretsloppsanpassat samhälle. Syftet med 

avfallstaxan är att stimulera till utsortering av matavfall och förpackningar, mer återvinning 

och minskade mängder osorterat avfall från hushåll och verksamheter, vilket är ett steg på 

vägen mot det hållbara samhället. 

1.2 Ansvar 
Kommunen ansvarar för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av 

hushållsavfall i enlighet med Miljöbalkens 15 kapitel med tillhörande lagstiftning. 

Kommunen ansvarar även för information och tillsyn över avfallshanteringen. Insamling och 

transport av hushållsavfall utförs endast av kommunens upphandlade entreprenörer. 

 

Fastighetsinnehavare är ytterst ansvarig gentemot kommunen för hantering av avfall inom 

fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen, 

hämtningsvägar med mera återfinns i kommunens avfallsföreskrifter.   

1.3 Avgiftsskyldighet 
Fastighetsinnehavare är skyldig att betala avgift enligt denna avfallstaxa och ska teckna 

abonnemang. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som 

enligt fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare. Tomträttsinnehavare och 

samfällighetsförening kan i förekommande fall jämställas med fastighetsinnehavare. 

 

Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda. Betalningsskyldighet vid 

abonnemang föreligger även då avfall inte finns att hämta. 

1.4 Betalning och fakturering 
Avfallsavgift ska betalas till kommunen, med undantag för avgift för slam och fett, som 

betalas till av kommunen anlitad entreprenör. 

 

Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Sker inte betalning av utfärdad 

faktura inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, samt kostnader för 

inkasso. 

1.5 Ändring av abonnemang 
Ändringar av abonnemang gäller från den dag ändringen träder ikraft. Justering av avgiften 

sker vid nästa ordinarie faktureringstillfälle. Ett byte av kärlstorlek och hämtintervall per år 

ingår i abonnemanget. För ändringar därutöver tas en avgift om 200 kr per gång. 

 

Ändringar ska meddelas till kommunen, med undantag för ändringar som rör hämtning av 

slam och urin från enskilda avlopp samt fett från fettavskiljare, som ska meddelas till 

kommunens entreprenör. 

1.6 Avfallsavgifterna 
Utgångspunkten är att avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för 

avfallshanteringen. Avgifterna är uppdelade i två huvuddelar, grundavgift och 

abonnemangsavgift. Utöver detta finns avgifter för hämtning av andra typer av 
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hushållsavfall samt tilläggstjänster och extrahämtningar. Taxan beslutas av 

kommunfullmäktige.  

1.7 Avgifter vid undantag från kommunens avfallsföreskrifter 

1.7.1 Uppehåll i hämtning och befrielse  
Fastighetsinnehavare som har medgivits uppehåll i hämtning av hushållsavfall enligt 37 § i 

Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun, betalar endast grundavgift för den period 

som uppehållet avser. 

 

Vid befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen enligt 38 § i 

Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun, debiteras varken grundavgift eller 

abonnemangsavgift.  

1.7.2 Gemensam avfallsbehållare 
Två eller flera närliggande fastighetsägare med rätt att använda gemensam avfallsbehållare 

betalar en grundavgift per hushåll samt delar på abonnemangsavgift för aktuellt 

abonnemang.  

1.7.3 Eget omhändertagande av hushållsavfall 
Kompostering av matavfall från en- och tvåbostadshus eller fritidsboende på den egna 

fastigheten ska anmälas till Bygg- och miljönämnden som kan enligt miljöbalken ta ut en 

handläggningsavgift för tillsyn.  

1.7.4 Säsongsbunden verksamhet 
För säsongsbundna verksamheter kan abonnemang tecknas för del av året, då verksamheten 

bedrivs, enligt överenskommelse med avfallsansvarig nämnd. 

1.8 Om taxan saknar tillämpning 

Om ett behov av en tjänst som inte finns specificerad i denna taxa uppstår saknar taxan 
tillämpning i det enskilda fallet. Avgiften beräknas då med hjälp av självkostnadspris för 
hantering av det aktuella avfallet tillsammans med ett administrativt tillägg. Beslut om avgift 
tas av kommunfullmäktige. 

2 Avgifter 

Samtliga avgifter i avfallstaxan är angivna inklusive mervärdesskatt.  

2.1 Grundavgift 

Grundavgift är en årlig fast avgift som ska täcka kostnader för kundservice, fakturering, 
planering, utveckling, information, uppföljning och handledning av entreprenader. I 
grundavgiften för hushåll ingår även kostnader för kretsloppcentraler.  
 

För verksamheter ingår inte kostnader för kretsloppscentraler och farligt avfall i 
grundavgiften. Dock kan verksamheter lämna grovavfall på kretsloppcentralen mot avgift 
enligt särskild prislista. 

 

Grundavgift Kronor per år 

Villahushåll, permanentboende 1 615 

Villahushåll, permanentboende med gemensam fakturering 1 335 

Villahushåll, fritidsboende    780 
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Villahushåll, fritidsboende med gemensam fakturering    645 

Flerbostadshus, per hushåll/lägenhet 1 103 

Verksamheter     694 

2.2 Abonnemangsavgift  

Abonnemangsavgift är en årlig rörlig avgift som ska täcka kostnader för insamling, transport 
och behandling av hushållsavfall både från hushåll och verksamheter samt kostnader för 
avfallsbehållare. Avgiftsnivå avgörs av behållarstorlek, ägande av behållare, 
tömningsintervall, behandlingskostnader och utsortering av matavfall. Avfallstaxan har 
miljöstyrande effekt för att motivera avfallslämnare till utsortering av sitt matavfall. 

Abonnemang för sorterat restavfall innebär att hushåll och verksamheter sorterar sitt avfall 
i två fraktioner, matavfall och restavfall. Matavfall placeras i en avsedd behållare eller 
hemkomposteras, enligt de regler som anges i avfallsföreskrifterna. Restavfall placeras i 
annan avsedd behållare.  

Abonnemang med hämtning av sorterat restavfall en gång per månad förutser att hushållen 
sorterar ut matavfall eller komposterar det i en godkänd kompostbehållare. 

Abonnemang för osorterat restavfall innebär att hushållen ej sorterar ut sitt matavfall och 
placerar allt osorterat restavfall i en och samma avsedd behållare.   

2.2.1 Abonnemang för hämtning av matavfall och restavfall i kärl 

Hämtning av hushållsavfall från villahushåll och fritidsboende sker varannan vecka året 
runt. Hämtningsperiod för fritidsboende är från mitten av april till mitten av oktober. 

Hämtning av hushållsavfall från flerfamiljshus sker enligt tecknat abonnemang.  

I abonnemangsavgifterna för källsorterat hushållsavfall ingår hämtning av matavfall i 140 
liters kärl om avfallet hämtas tillsammans med restavfall i tvåfacksbil.   

Verksamheter som genererar små mängder matavfall kan anmäla om undantag från avgift 
för osorterat restavfall. Avfallsansvarig nämnd kan efter bedömning medge att avgift för 
sorterat restavfall ska tillämpas för verksamheten. 

För verksamheter som genererar stora mängder matavfall och lyder under livsmedelslagen, 
till exempel restauranger, storkök, livsmedelsbutiker etcetera, sker hämtning av matavfall i 
140 liters kärl varje vecka mot avgift om 1500 kr per år och kärl.  

Antalet matavfallskärl beställs efter behov. 
 

Behållare Antal tömningar, 
per år  

Sorterat restavfall, 
kronor per år 

Osorterat restavfall, 
kronor per år 

140 l kärl    6*   175  Tillämpas ej 

 13    375      750* 

 26   750  1 500  

 52                1 500  3 000  

190 l kärl    6*   235 Tillämpas ej 

 13   510   1 020* 

 26                1 020  2 040  

 52                 2 040  4 080  
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240 l kärl    6*  330 Tillämpas ej 

 13   660   1 320* 

 26                1 320  2 640  

 52  2 640  5 280  

             104  5 280               10 560  

370 l kärl 13  1 090  Tillämpas ej 

 26 1 980  3 960  

 52  3 960  7 920  

             104 7 920               15 840  

660 l kärl 26 3 540  7 080  

 52 7 080               14 160  

 104              14 160               28 320  

 156              21 240               42 480  

   *- gäller endast fritidsboende 

 

2.2.2 Abonnemang för hämtning av restavfall i container, krantömmande 
behållare och komprimator samt matavfall i kärl eller krantömmande 
behållare 

I abonnemangsavgifter för sorterat restavfall i container ingår kostnader för hämtning och 

behandling av restavfall, hyra av container samt hämtning av matavfall i 140 liters kärl varje 

vecka. Antalet matavfallskärl justeras efter behov utan extra kostnad.  

I abonnemangsavgiften för sorterat restavfall i krantömmande behållare ingår kostnader 
för hämtning av restavfall samt hämtning av matavfall om det också sorteras i 
krantömmande behållare. Matavfallet i krantömmande behållare hämtas varannan vecka. 
Vid behov kan matavfallet hämtas varje vecka mot avgift.   

Om det saknas krantömmande behållare för matavfall sker hämtning av matavfall i 140 liters 
kärl varje vecka mot extra avgift om 1500 kr per kärl och år. Antalet matavfallskärl justeras 
efter behov.  

En viktbaserad behandlingsavgift på 982 kr per ton restavfall tillkommer. 
 

Behållare Antal hämtningar 
per år  

Sorterat restavfall, 
kronor per år 

Osorterat restavfall, 
kronor per år 

Container 3 m3 26 18 770  37 540  

 52 37 540  75 080  

Container 6 m3 26 32 175  64 350  

 52 64 350             128 700  

Container 8 m3 26            42 900  85 800  

 52            85 800             171 600  

Krantömmande 13 4 875  Tillämpas ej 

behållare 3 m3 17 6 375  12 750  
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 26 9 750  19 500  

 52             19 500  39 000  

Krantömmande  13  5 281  Tillämpas ej 

behållare 5 m3 17  6 905  13 810  

 26             10 565  21 130  

 52 21 130  42 250  

Komprimator 26 41 600  83 200  

14 m3 52 83 200              166 400  

 

2.2.3 Abonnemang för hämtning av hushållsavfall i säckar med båt på öarna 
Gräsholmen och Alholmen samt klubbholmar  

För hämtning av hushållsavfall på öarna upphandlas en särskild entreprenad med 
båttransport då öarna saknar förbindelse med fastland. Hämtning av hushållsavfall sker 
vanligen varannan vecka från maj till november enligt schema som fastställs enligt 
överenskommelse. 

Kostnader för 14 schemalagda båthämtningar per säsong och hushåll ingår i 
abonnemangsavgiften. Extra hämtningar kan beställas vid behov mot särskild avgift enligt 
tabell nedan. Avgiften beräknas efter utfört arbete och faktureras separat i slut av året.    

Områdena omfattas inte av matavfallsinsamling. 

 

Behållare  Hämtningsavgift, 
kronor per år och 
fastighet 

Hämtningsavgift, 
kronor per säck (för 
klubbholmar) 

Extrahämtning, kronor 
per tillfälle 

Säck 160 
liter 

1 750 125 16 750 

2.3 Avgifter för tilläggstjänster 

2.3.1 Gångvägstillägg  

Avfallsbehållare ska placeras vid fastighetsgräns så nära hämtningsfordonets angöringsplats 
som möjligt. I abonnemangsavgifter ingår 3 meters gångavstånd för behållare med manuell 
tömning såsom kärl och säck.  

Utöver detta tillkommer avgift per påbörjade 10-tal meter enligt nedan. Gångavstånd över 
30 meter kan endast beställas efter särskild ansökan till avfallsansvarig nämnd.  

Gångavstånd från fordonets angöringsplats  Avgift kronor per hämtning 

3,1–10,0 meter 10 

10,1–20,0 meter 15 

20,1–30,0 meter 25 

över 30 meter, per 10 meter 10 
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2.3.2 Extrahämtningar  

Beställs hos kommunens kundcenter för VA och avfall. Extra hämtningar, ej ordinarie rutt 
sker normalt inom ett dygn efter lagd beställning.  

Behållare Avgift, kronor per 
enhet  

Extra säck med restavfall i samband med ordinarie tur 44 

Extra hämtning av restavfall och matavfall i kärl, ej ordinarie tur 470 

Extrahämtning i krantömmande behållare 750 

Extrahämtning i container, komprimator och sopsug                2 125 

Extrahämtning av matavfall under 10 veckor i 
sommarsäsongen (5 hämtningar) 

625 

Insatssäckar (125 liter) till matavfallskärl (rulle med 10 säckar) 45 

 

3 Avgifter för hämtning av olika avfallsfraktioner 

3.1 Grovavfall.  

3.1.1 Abonnemang med schemalagda hämtningar  
 

Behållare Antal hämtningar per år  Abonnemangsavgift kronor per år 

Kärl 660 liter 26 4 000  

52 8 000  

Container 6 m3 26 27 625  

52 55 250  

Container 8 m3 26 35 750  

52 71 500  

3.1.2 Beställda hämtningar  

Hämtningar av grovavfall kan beställas mot avgift enligt tabell nedan. Utställning och 

hämtning av container inom kommunen ingår i avgiften. Hyra av behållare ingår inte i 

avgiften och minst en månadshyra debiteras per tillfälle. 

Behållare  Beställd hämtning, kronor Hyra, kronor per månad 

Lösmängd, m3 250   

Kärl 660 liter 225  

Container 6 m3 1 625  290  

Container 8 m3 2 000  325  

Container 10 m3 2 500  375  
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3.1.3 Beställda hämtningar från öarna 

 

Tjänst Avgift, kronor per timme 

Bogserbåt, kranpråm och två man 3 700 

Transport för utställning och hämtning av containrar 
utanför kommungränsen 

1 200 

3.2 Elavfall 

Från flerbostadshus hämtas elavfall utan extra avgift en gång per månad från hämtningsplats 

som ordnas av fastighetsinnehavaren i samråd med kommunen. 

Hämtning kan också beställas mot avgift enligt nedan. 

Beställda hämtningar Flerbostadshus  En- och tvåbostadshus, 
fritidsboende  

Elavfall, exkl. vitvaror 1 625 kr/tillfälle 313 kr/m3 

Vitvaror (kyl- och frysmöbler, 
spisar, tvättmaskiner etc.) 

          238 kr/st                238 kr/st 

3.3 Trädgårdsavfall 
En- och tvåbostadshus samt fritidsboende kan teckna abonnemang för hämtning av 

trädgårdsavfall vid fastigheten. Trädgårdsavfallet hämtas enligt schema som är anpassad till 

trädgårdsarbete under perioden från maj till november.  

 

Behållare Antal hämtningar per 
säsong 

Abonnemang för trädgårdsavfall, 
kronor per år 

Kärl 370 liter  13 750 

3.4 Latrin 
Hämtning av latrinbehållare sker efter beställning hos kommunen, senast en vecka före 

hämtningsveckan. Ordinarie hämtning sker en gång per månad under perioden mitten av 

april till mitten av oktober.  

 Avgift, kronor per kärl 

Ordinarie hämtning, inklusive nytt kärl 288  

Extra hämtning, inklusive nytt kärl 594  

Utställning av ett nytt latrinkärl 288  

Tillägg för hämtning i toalettutrymme (efter särskild prövning) 250  

3.5 Slam och urin från enskilda avlopp 

Tömningar beställs endast hos kommunens anlitade entreprenör via entreprenörens 

kundtjänst.  

I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan. 
Behandlingsavgift på 75 kr per m3 tillkommer. 
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Storlek av 
behållare 

Schemalagd 
tömning, kr  

Extratömning 
vardag, kr 

(inom 5 arbetsdagar) 

Jourtömning 
vardag, kr 

(inom 24 timmar) 

Jourtömning 
helg, kr 

(inom 24 timmar) 

< 3,0 m3 750 890 1 195 3 820 

3,1 - 6,0 m3 875          1 020 1 320 3 945 

> 6,1 m3       1 125          1 270 1 570 4 195 

 

Övriga avgifter, tilläggsavgifter Avgift, kronor 

Reduktion vid tömning av mer än 1 brunn/tank vid samma 
tömningstillfälle, per tömningstillfälle 

        – 125 

Bomkörning, per tillfälle 750 

Tillägg för slangdragning > 20 meter, per 20 meter 150 

Slamsugningsfordon, per timme          1 125 

Hjälparbetare, per timme 480 

3.6 Fett från fettavskiljare 

Tömningar beställs endast hos kommunens anlitade entreprenör via entreprenörens 
kundtjänst. I abonnemangsavgiften ingår hämtningsavgift per tillfälle enligt tabell nedan. 
Behandlingsavgift per m3 tillkommer.   

Storlek av behållare Schemalagd tömning Extratömning vardag (inom 5 

arbetsdagar) 

≤ 2 m3 1 375 1 820 

> 2 m3 2 250 2 695 

 

Övriga avgifter, tilläggsavgift Avgift, kr 

Bomkörning, per tillfälle 750 

Tillägg för slangdragning > 20 meter, per 20 meter 150 

Slamsugningsfordon, per timme 1 125 

Hjälparbetare, per timme 480 
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Mät- och karttaxa 2021 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

1. att föreslå kommunfullmäktige anta taxa för mät- och karttjänster att gälla 

från och med 1 januari 2021. 

2. att föreslå kommunfullmäktige ge Tekniska nämnden i uppdrag att  
hädanefter besluta om förändringar av avgifterna enligt förändringar i 

prisbasbelopp och enligt PKV-index. 

3. att föreslå kommunfullmäktige besluta att N-faktorn för mät- och 

karttaxan ska vara 1,0 för år 2021.  

4. att omedelbart justera ärendet. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår en ny taxa för mat- och karttjänster. Nu 

gällande taxa beslutades för 2012 och har sedan dess endast justerats vad gäller 

timtaxan 2018.  

Enligt nya riktlinjer från SKR ska taxan bygga på tidsåtgång, tidigare räknades 

taxan fram utifrån en formel. Tillfälligt nyttjande av geografisk information 

beräknas utifrån en fastställd formel. 

Nya riktlinjer från Skatteverket säger att det ska vara moms för mättjänsten 

utstakning av byggnad. Utstakning har tidigare varit momsbefriat. 

Typerna av nybyggnadskarta har reviderats i samarbete med bygglovs-

avdelningen och övriga tjänster har reviderats eller justerats utifrån efterfrågan. 

Den nya taxan har tagits fram i enlighet med SKRs riktlinjer. 

Ärendet återremitterades av Tekniska nämnden den 28 september och 
taxeförslaget har kompletterats avseende kapitel 1 – Allmänna bestämmelser så 
texten följer övriga taxors formulering för dessa stycken. 

I och med den nya taxan förväntas mätverksamheten uppnå en själv-

finansieringsgrad på 65%. Självfinansieringsgraden är framförallt beroende av 

förväntad mängd inkomna ärenden. För överskjutande resurser genomförs 

systematiskt kvalitetshöjande arbeten. 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
   TN 20/0156 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 oktober 2020 

 Tekniska nämndens beslut den 28 september 2020, §75 

Barnperspektiv 

Mät- och karttjänster nyttjas främst vid byggnation och andra samhälls-

byggnadsprojekt. Kostnaderna för tjänsterna belastar visserligen projekten men 

utgör oftast en så liten del av den totala kostanden att taxan inte kan lastas för 

eventuella nyttjandekostnader för barn och unga. Snarare bidrar en uppdaterad 

taxa och utbud av tjänster att nya anläggningar och bostäder byggs enligt 

bygglov, detaljplan och fastighet vilket påverkar barn och ungas möjligheter 

till långsiktigt hållbara anläggningar och bostäder.  

 

 

 

 

 

 

Linda Edgren  

Samhällsbyggnadschef Lina Delde 

 Avdelningschef, Mät&GIS 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Taxa för mät- och karttjänster 2021, förslag till beslut 

2. Gällande taxa, Plan-och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa, 

antagen av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011 Kf § 57, sidan 1-14 

(inledande delar och administrativa regler) samt sidan 37-44 (relevanta 

tabeller) 

3. Beslut om ny timtaxa för kart- och mätverksamhet, beslutad av 

Kommunfullmäktige den 21 mars 2018 § 45 
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   TN 20/0156 

 
 

 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige 
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1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

I de fall avgifter i denna taxa är momspliktiga anges avgiften inklusive moms.  

Uppdrag enligt denna taxa utförs i tillämpliga delar i enlighet med föreskrifter och 
anvisningar i "Handbok till Mätningskungörelsen" (HMK). 

1.1. Principer 

Avgiftsskyldighet föreligger för åtgärder:  

a) enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

b) av annan art som Mät&GIS-verksamheten utför enligt beställning. 

Tekniska nämnden tolkar taxan. Kommunfullmäktige beslutar om taxan. 

1.2. Avgiftsskyldighet 

Avgiftsskyldig är beställare av uppdrag enligt denna taxa. Betalning för utfört uppdrag ska 
erläggas av beställaren, såvida inte annat betalningsansvar styrkts vid beställningen. 

1.3. Betalning och fakturering 

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till kommunen. Den avgift som ska erläggas är den som 
gäller vid beställningstillfället. Avgifter ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan. 
Sker inte betalning av utfärdad faktura inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen, samt kostnader för inkasso. Påminnelseavgift kan tillkomma om fakturan inte 
betalas i tid. 

1.4. Avgifterna 

Uppdrag debiteras såsom sakersättning och/eller tidsersättning i enlighet med denna taxa. 
Med sakersättning avses fast ersättning för uppdraget som helhet eller summan av fasta à-
priser för olika delåtgärder. Med tidsersättning avses debitering per timme för i uppdraget 
medverkande personal och utrustning. 

Mät&GIS-verksamheten äger rätt att för särskilda uppdrag träffa avtal om annan 
debiteringsnorm. Avtalade priser ska grundas på uppskattad resursåtgång och denna taxa med 
den avvikelse som kan föranledas av uppdragets storlek och karaktär. 

1.4.1. Särskild ersättning 

Utförs arbete utom ordinarie arbetstid, används dyrbarare utrustning eller är materialåtgången 
större än vanligt eller är annars kostnaderna högre än normalt, till exempel om fältarbetet på 
beställarens begäran utförs under förhållanden som medför exceptionellt merarbete, kan 
beställaren debiteras med särskilda avgifter. 

1.4.2. Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information 

Enligt SKR beräknas avgifter för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information enligt 
grundprincipen; avgift = mPBB x F x N där;  

mPBB = milliprisbasbelopp (en tusendels prisbasbelopp)  

F = faktor (mätnings- eller kartfaktor), framtagen av SKR 

N = justeringsfaktor, för närvarande 1,0 
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Kartavgift beräknas efter markarea. 

1.4.3. Nyttjandesrättsavtal 

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Nyttjanderättsavtal kan upprättas 
mellan kommunen och annan part. Det innebär att uttag och nyttjande av data kan ske enligt 
överenskommet avtal. Kontakta Mät&GIS-verksamheten vid intresse. 

1.5. Indexuppräkning av taxan 

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Tekniska nämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera 
avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är 
publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 

Indexuppräkning innebär att föregående års belopp multipliceras med (1+indexförändringen). 
Vid en flerårig uppräkning sker multiplikationen med (1+PKV1)x(1+PKV2) och så vidare. 

 

2. NYBYGGNADSKARTA 

Nybyggnadskartan utgör underlag till den situationsplan som ska lämnas in i samband med en 
bygglovsansökan. Det är byggnadsnämnden som anger riktlinjer för när en nybyggnadskarta 
behövs.  

Vid nybyggnad och tillbyggnad av till exempel bostadshus, kontorshus, skola och industri 
krävs i regel en fullständig nybyggnadskarta. Vid till exempel mindre tillbyggnad, uthus, 
transformatorstationer, skyltar, murar och plank räcker det oftast med en förenklad 
nybyggnadskarta. I väldigt enkla ärenden kan ibland ett utdrag ur primärkartan räcka. Det är 
dock bygglovshandläggaren på bygglovsavdelningen som avgör vilket behov som finns i det 
enskilda ärendet. 

En fullständig nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader, 
planinformation och anslutningspunkter. Kartans innehåll kontrolleras alltid i fält och 
inmätningar görs vid behov av befintliga byggnader och annat som ska vara med i kartan. En 
arbetsfix sätts ut. Den levereras digitalt i formatet dwg samt pdf.  

En förenklad nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser och befintliga byggnader och 
planinformation. Kartans innehåll kontrolleras alltid i fält och inmätningar görs vid behov av 
befintliga byggnader och andra detaljer som ska vara med i kartan. Den levereras digitalt i 
formatet dwg samt pdf, oftast i skala 1:500 på en A4 eller A3. 

Ett kartutdrag innehåller fastighetsgränser och byggnader. Ingen kontroll görs i fält och fel 
kan därför förekomma. Den levereras digitalt i formatet pdf, oftast i skala 1:500 på en A4 
eller A3. 

Nybyggnadskartor är momsbefriade. 

Fastighetens yta Nybyggnadskarta, 
fullständig 

Nybyggnadskarta, 
förenklad 

Kartutdrag 

< 2000 kvm 10 710 kr 6 550 kr 740 kr 

2000-5000 kvm  14 280 kr 8 950 kr 
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>5000 kvm, för varje påbörjad 5000 kvm  4 170 kr 2 380 kr  

3. UTSTAKNING 

Utstakning innebär att läget av byggnaden eller anläggningen märks ut på marken i enlighet 
med beslutat bygglov. Det är viktigt att bygglov och startbesked getts och att rätt situations-
plan används som grund för utstakningen. Utstakning sker normalt genom finutstakning. 
Ibland görs först en grovutstakning och sedan en finutstakning. 

Grovutstakning görs oftast innan sprängning, schaktning eller fyllning sker och innebär att 
den blivande byggnadens hörn markeras grovt. Om markarbetena redan är utförda görs en 
finutstakning innan byggnadsarbetena påbörjas. Finutstakning innebär att byggnadens hörn 
markeras med pinnar eller på profiler.  

Fastpriset avser ett platsbesök. Vid finutstakning ska profiler finnas på plats innan 
platsbesöket. Vid komplicerade fall (till exempel mycket kuperad mark, avsaknad av fri sikt, 
ej förberedd mark, avsaknad av profiler mm) förbehåller sig Mät- och GIS-enheten sig rätten 
att debitera för merarbetet enligt timtaxa. I förekommande fall kontaktas beställaren innan.  

Priset är inklusive 25% moms. 

 Finutstakning Grovutstakning 

Fristående byggnad, inkl 4 st punkter 10 410 kr 7 440 kr 

Tillbyggnad, inkl 4 st punkter 5 950 kr  4 460 kr 

Tillägg per punkt utöver de fyra första 740 kr 740 kr 

 

Mät&GIS-enheten kan sätta ut andra detaljpunkter, mätningslinjer, arbetsfixar mm i samband 
med utstakningen mot timersättning. Minsta debiterbara tiden i dessa fall är en halvtimme. 

 
 

4. GRÄNSUTVISNING 

Gränsutvisning innebär att gränspunkter markeras med tillfällig träkäpp och gränslinjer 
sprayas på marken med väl synlig färg.  

Priset är inklusive 25% moms. 

 Gränsutvisning 

Startavgift, inkl 1 timme mättid 3 700 kr 

Mättid på plats utöver första timmen, per timme* 1 490 kr 

* Normalfallet är 1 timme, men vid svårare förutsättningar eller långa gränser kan tiden bli 
längre. Minsta debiterbara tiden för mättid på plats är 1 timme. 
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5. LÄGESKONTROLL 

Lägesinmätning innebär att man kontrollerar att byggnaden eller anläggningen kommit i det 
läge på fastigheten som bygglovet anger. Lägesinmätning görs normalt efter att 
grundläggningen utförts. Lägesinmätning görs och resultatet levereras som pdf. 

Priset är inklusive 25% moms. 

 Avgift 

Startavgift, inkl 8 st punkter 5 950 kr 

Tillägg per punkt utöver de åtta första 370 kr 

 

För samtidig lägeskontroll av flera närliggande byggnader/tillbyggnader inom samma 
fastighet kan överenskommelse om reducerat pris träffas. 

 

6. PRIMÄRKARTEUTDRAG 

Ett primärkarteutdrag är ett utdrag från kartdatabasen. Det innehåller gränser och 
fastighetsbeteckning, byggnader och övrig topografiska objekt, vägar, järnvägar, adresser 
samt höjdinformation. Ett primärkarteutdrag kontrolleras inte i fält och kan därför innehålla 
inaktuella uppgifter. Ajourhållning av kartan varierar i olika områden. 

Utdraget levereras i formatet dwg. 

Nedanstående priser avser tillfälligt nyttjande. Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt 
skyddat. Rätten att nyttja materialet gäller endast för visst ändamål (icke exklusiv rätt) och är 
begränsad i tid och till visst angivet ändamål. 

Priset är inklusive 25% moms. 

 dwg, 
per hektar 

Gränser och fastighetsbeteckningar, 20% 560 kr 

Byggnader och övriga topografiska objekt, 20% 560 kr 

Vägar och järnvägar, 30% 370 kr 

Höjdinformation, 30% 370 kr 

All information, 100% 1 855 kr 

Minsta debiterbara arealen är 1 hektar. 

Vid större arealer erbjuds rabatt enligt nedan: 

Hektar Rabatt 

1-10 ha  0 % 

11-20 ha 20 % 

21-30 ha 30 % 

31-40 ha 40 % 

> 40 ha enligt offert 

Särskilt nyttjanderättsavtal för permanent nyttjande eller återkommande uttag kan tecknas mot 
överenskommen avgift.  
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7. GRUNDKARTA OCH FASTIGHETSFÖRTECKNING 

Grundkartan ska innehålla den information om fastighetsförhållandena med gränser och 
byggnader och den övriga information om planområdet som har betydelse för hur detaljplanen 
utformas och genomförs. Grundkartan är ett utdrag ur primärkartan (byggnader, vägkanter, 
diken, trappor mm) som kvalitetssäkras genom kontroll och eventuella inmätningar i fält. 
Kartan kompletteras med fastighetsgränser och andra fastighetsförhållanden samt höjdkurvor 
och annan information som specificeras vid beställningen.   

Primärkartan kan levereras redan i ett tidigt skede, innan kontroll har gjorts i fält, ett så kallat 
primärkarteutdrag. Det är viktigt att komma ihåg att ett sådant utdrag inte är en grundkarta 
och innehållet i kartan kan ha ändrats vid leveransen av grundkartan. Fördelen med att ändå ta 
ut ett primärkarteutdrag är att tidiga skisser av planen kan påbörjas redan innan grundkartan 
har levererats. Ett sådant primärkarteutdrag debiteras inte separata utan räknas som en del av 
grundkartan. 

Grundkarta debiteras dels för primärkarteutdraget, dels för nedlagd arbetstid för 
kvalitetssäkring och sammanställning av kartan och dess innehåll. En uppdatering av 
grundkartan debiteras för nedlagd arbetstid. 

Grundkarta Avgift 

Primärkarteutdrag inom planområde Enligt primärkarteutdrag 

Primärkarteutdrag utanför planområde Enligt 50% av primärkarteutdrag 

Tid Enligt generell tidsersättning  

Uppdatering av grundkarta Enligt generell tidsersättning 

 

Fastighetsförteckningen måste samordnas med grundkartan så att båda dokumenten 
redovisar samma uppdaterade fastighetsinformation. Inför beslut om antagande av 
detaljplanen ska alla dessa uppgifter vara aktuella. Fastighetsförteckningen ska ange vilka 
fastigheter som berörs av planförslaget och vilka fastighetsägare med flera som är sakägare. 
Av fastighetsförteckningen ska det framgå: 

• vilka fastigheter som är berörda, vilken berörd mark som är samfälld för flera 
fastigheter och vilka allmänna vattenområden som är berörda, 

• vilka som äger fastigheterna, 

• om det finns innehavare av någon annan särskild rätt till de berörda fastigheterna än 
bostadsrätt eller hyresrätt, 

• vilka gemensamhetsanläggningar som är berörda och vilka som är ägare till de 
fastigheter som deltar i anläggningarna. 

Fastighetsförteckning debiteras dels för startavgift, dels för nedlagd arbetstid. En uppdatering 
av fastighetsförteckningen debiteras för nedlagd arbetstid. 

Beställning av grundkarta och fastighetsförteckning görs av kommunens planavdelning enligt 
gällande rutiner. 

Fastighetsförteckning Avgift 

Startavgift 5 000 kr 

Tid Enligt generell tidsersättning 

Uppdatering av fastighetsförteckning Enligt generell tidsersättning 
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8. LASERDATA 

Levereras som las- eller xyz-fil.  

Nedanstående priser avser tillfälligt nyttjande. Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt 
skyddat. Rätten att nyttja materialet gäller endast för visst ändamål (icke exklusiv rätt) och är 
begränsad i tid och till visst angivet ändamål. 

Priset är inklusive 25% moms.  

Produkt 
Avgift,  

per hektar 

Laserdata 300 kr 

 

 

9. KOORDINATFÖRTECKNINGAR 

Priset är inklusive 25% moms. 

Stompunkt eller annan koordinatsatt punkt Avgift 

Antal punkter som innebär en arbetsinsats mindre än 30 min gratis 

Antal punkter som innebär en arbetsinsats mer än 30 min timersättning 

 

 

10. GENERELL TIDSERSÄTTNING 

Minsta debiterbar tid är 1 timme, om inte annat angetts för särskild tjänst. 

Priset är inklusive 25% moms. 

Produkt Avgift 

Timersättning 1 490 
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tuella andel av kommunens centrala service- och administrationskost-
nade  85). 

Plan- och bygglagen -
-

tryckt hur de totala kostnader -
diga. 

 
 kap. 2 

kommunallagen. 

r lika, om 
 

-
att lika 

edlemmar som 
befinner sig i mot

principen medger heller ingen 

1993/94: -66). 
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I med 
retroaktiva kom lla undantagsfall. 
D  kap. 3  

-

 

I 12 att g knas 
ska anges i en taxa som be  -

nedan, samt NJA 1974 s. 10). 

- och bygglagen 
 

1. -
besked, slutbesked och ingripandebesked,  

2. beslut om lov,  
3.  
4.  
5.  
6.  
7. tredje stycket, och  
8. andra tids-  

ta ut en plana
-

byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 
och den fastighet som bygglovet 

avser ha  

-
-

och tillsyn enligt plan- och bygglagen. 

ba plan- och bygg-
lage  
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 kap. 2  -
attefinan-

sierad (prop. 2009/10:170 s. 351 f.). 
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Det  12 kap. 10 - -
grunderna hur avgifterna ska 

. 
 

12 kap. 10 - och bygglagen beslutar kommun-
plan- och 

bygglagen. 

en att besluta om taxan till 
-

-
slagna taxan 
lagen (1962:381) 

t inte ska 
 

 kap. kommunallagen. Varje 
kommunmedlem har -
klagande ska ha kommit in till 

-
tavla. 

 vinna laga kraft 

protokollet med beslutet har justerats, om inte senare tidpunkt angivits. 

KAPITEL
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-
a om 

 

-
dernas delega-

tionsordni  

-
ut  

 

  

 Hur stor avgift som debiteras. 

 N  

 a finns i 
22-28 lagen). 

  

-

yggnads-
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-

-
 

-
 

Varje beslut om debitering ska 
. -

skilda fall klagas enligt 13 kap. 3 - och bygglagen -
styrelsen. handlingarna till byggnads-
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 verksamhet. Avgifterna tas ut 
- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen 

-

 

t lagen (1962:381), om all-
mPBB

i syfte att anpassa a
N detta underlag  siffran 0,8 (om kommunen har 

 
50 -

, och kan 

Kommuner och landstings kommungruppsindelning1, dock alltid med 
lvkostnadsprincipen, se ovan.  

KAPITEL
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HF  
KOM  
KF Kartfaktor 
mPBB en tusendels prisbasbelopp  
MF  
N Justeringsfaktor  
NKF Nybyggnadskartefaktor 
OF Objektfaktor 
PLF Planavgiftsfaktor  
UF Utstakningsfaktor  
 

 

Faktor x mPBB x N. 

 
. 

Planavgift + OPA. 

 . 

Kartavgift . 

Nybyggnad U -
 . 

Tillbyggnad 
 volym. 

Ombyggnad ndring av e yggnaden eller en 
 b . 

 E
 n turhis  

vensk 
Standard SS 02 10 

 

.m. skall 
-  

 

. 

en timme. 
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Vid ning .   

 

 

sked  

 

 
tid innan betalningen ska ske. 

preskription sker efter tio  
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nybyggnads-
karta m.m.  

Avgift = mPBB x NKF x N  

Nybyggnadskarta  NKF eller tid-
 

Enkel nybyggnadskarta 

befintliga byggnader, plan-
information och 
anslutningspunkter 

  

Enbostadshus/enstaka byggnad 
Oavsett tomtyta 

150 110 

sammanbyggda enbostadshus, 

ningar. 
Tomtyta mindre eller lika med 1 
999 m2. 

150 110 

2 000-4 999 m2 250 150 

5 000-9 999 m2 350 200 

10 000-15 000 m2 450 250 

 000 m2 
mning/nedlagd 
tid 

 

 

Tid  Tid  

Granskning av nybyggnadskarta 10  10  

Komplettering av 
nybyggnadskarta 

40  40  

nybyggnadskarta 
Tid  Tid  

Tid  Tid  
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 Tid  Tid  
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-
-

+ OPA
 

fixen redo-
 

 med 
  

  

mndens personal, tas avgift 
 underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som 

 

Utstakningsavgift = mPBB x UF x N 

Beskrivning UF 

Huvudbyggnad  nybyggnad (4 punkter)  

Mindre tillbyggnader, garage, uthus m.m. 

15-49 m2 

 

80 

1-199 m2 180 

200-499 m2  210 

500-999 m2 240 

1000-1 999 m2 290 

2 000-2 999 m2 340  

m2 390  

 10  

m2. Avgiften ska 

 

 

arbetsfixar 
 



98 Mät- och karttaxa 2021 - TN 20/0156-2 Mät- och karttaxa 2021 : Taxa 2011_UBK_MätKart

 

Upplands-Bro kommun version 2011-05-04

40 

 
Komplementbyggnad  Nybyggnad garage/uthus till en- 

 
Utstakningsfaktor 

UF 

15-199 m2 70 

 5 

 

Tillbyggnad  nybyggnad (4 punkter) Utstakningsfaktor 
UF 

15-199 m2 50 

200-1 000 m2 100 

 5 

 

 Utstakningsfaktor 
UF 

Plank eller mur 50 

Transformatorstation 70 

 
(minst 1 h) 

 

Grovutstakning kostar 50  
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(Moms 25 % tillkommer) 
Avgift = mPBB x MF x N 

 

flera olika hustyper 
byggnadsarean (BYA + OPA  

Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter)  

Byggnader m2 Antal timmar (minst 1) 

50-199 m2 75 

200-499 m2 90 

500-999 m2  110 

1 000-1 999 m2 130 

2 000-2 999 m2 150 

3 000-5 000 m2  170 

 2 

 

Komplementbyggnad  nybyggnad 
garage/uthus till en- 
(4 punkter) 

 

m2 Antal timmar (minst 1) 

50-199 m2 40 

 1 

 

Tillbyggnader  nybyggnad(4 punkter)  

m2 Antal timmar (minst 1) 

50-199 m2  40 

200-1 000 m2 80 

 1 

 000 m2 
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Kommentar 

blandning av skattemedel och avgifter. 

 
vid uttagande av avgift normal  

 av det kommu-
nala kartmaterialet. 

 materia-

 

 

 

 
 

Informationsandel 
i % 

KF 

 30 9 

topografiska objekt 30 9 

 20 6 

 20 6 

All information 100 30 

 

 KF 

 2 

Stadskarta 1,5 

3d stadsmodell, digital  KF 

Byggnader med takkonstruktion 7,5 

Byggnadskuber 5 
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 6,25 

 5 

Digitalt ortofoto KF 

  

0,1 0,1 

0,2 0,05 

0,5 0,0125 

 

 KF 

2)  

0-150 8 

150 < 4 

 

Vid utskrift tillkommer kostnad  

-  

 

Snedbild / fotografi KF 

Kommersiellt bruk (digital bild) 25 

Privat bruk (digital bild) 6 

 2,5 

fotopapper A3) 4 

  

-  

entuell -
ning och materialkostnad. 

 

Digital adressinformation KF 

Adresspunkt inkl koordinat 0,0125 
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 (Moms 25 % tillkommer) 

 

 

Objekt MF 

 

(minimum 3 punkter per  

10 

 

 (Moms 25 % tillkommer) 

 

 

Area dm2 

 

Text och linjer 8 

(ytor, raster) 
16 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 18 (28)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-03-21 

 

 

§ 45 Ny timtaxa för kart- och mätverksamhet 
 Dnr KS 18/0076 

Beslut 

1. Ny timavgift för kart- och mätverksamhet som debiteras enligt plan- 

och bygglivstaxa ska vara 1 190 kronor från och med den 2 april 2018.  

2. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att säkerställa att avgifter och 

taxor tydligt framgår på kommunens hemsida. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Ny timavgift för kart- och mätverksamhet som debiteras enligt plan- 

och bygglovstaxa ska vara 1 190 kronor från och med den 2 april 2018. 

2. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att säkerställa att avgifter och 

taxor tydligt framgår på kommunens hemsida.  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret har sett över timavgiften i Plan- och bygglovtaxa 

2011 inklusive kart- och mättaxa för den verksamhet som drivs inom kart- och 

mät. Verksamheten timdebiterar både interna och externa mätuppdrag enligt 

tabell 2 i taxan, till exempel uppdrag åt Lantmäteriet, byggföretag, 

markentreprenörer, kommunens Tekniska avdelning och Bygglov med flera.   

Timtaxan är 840 kr för närvarande. Kostnader för både löner och andra poster 

som påverkar taxan har ökat sedan timtaxan i den nu gällande taxan beräknades 

inför beslut 2011. Ny timavgift har beräknats till 1 190 kr enligt Sveriges 

Kommuner och Landstings mall för beräkning av handläggningskostnad för 

kommunala taxor. Den består av verksamhetsområdets genomsnittliga 

lönekostnader, verksamhetsspecifika gemensamma kostnader, s.k. overhead-

kostnader. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att den nya timavgiften ska gälla 

från och med den 2 april 2018. 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 10 januari 2018 

• Tekniska nämndens protokoll den 26 februari 2018 

• Plan- och bygglovtaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa, antagen av 

Kommunfullmäktige 16 juni 2011 

• Sveriges Kommuner och Landstings mall för beräkning av 

handläggningskostnad för kommunala taxor 2015 

Yrkanden 

Fredrik Kjos (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 19 (28)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-03-21 

 

 

Beslutet skickas till: 

• Kart- och mätverksamheten 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(13) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sarah Nilsson 
VA-ingenjör 
VA-enheten 
+46 8-518 377 25
sarah.nilsson@upplands-bro.se

2020-10-07 TN 20/0397 

Tekniska nämnden 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Förslag till ändringar av VA-taxa 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

1. att föreslå kommunfullmäktige att Brukningsavgifter i VA-taxan höjs
med 5 % plus indexjustering enligt konsumentprisindex som blir 0,8 %
för 2021, totalt 5,8 %

2. att föreslå kommunfullmäktige att Anläggningsavgifter i VA-taxan höjs
med indexjustering enligt entreprenadindex som blir 3 % för 2021

3. att föreslå kommunfullmäktige att ny taxa med justerade avgifter gäller
från 2021-01-01

4. att föreslå kommunfullmäktige att brukningsavgifter i VA-taxan höjs
med 5 % 2022-01-01, 2023-01-01 och 2024-01-01

5. att föreslå kommunfullmäktige att Tekniska nämnden får i uppdrag att
hädanefter besluta om förändringar av brukningsavgifter i VA-taxan
efter förändringar i konsumentprisindex, KPI.

6. att föreslå kommunfullmäktige att Tekniska nämnden får i uppdrag att
hädanefter besluta om förändringar av anläggningsavgifter i VA-taxan
efter förändringar i Entreprenadindex, serie 311.

7. att omedelbart justera ärendet

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en översyn av nuvarande VA-taxa för att 
säkerställa att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens kostnader för 
tillhandahållna allmänna vatten-och avloppstjänster till brukare.   

Anläggningsavgifterna justerades 2018. Brukningsavgifterna för kommunalt 
VA har varit oförändrade sedan 2013 trots ökade kostnader för köp av 
spillvatten- och dricksvattenbehandling samt ökade drift- och 
kapitaltjänstkostnader. För att kompensera för de ökade kostnaderna föreslås en 
justering av avgiftsnivåerna i VA-taxan. 

Förslag på justering är att brukningsavgifterna höjs stegvis med 5 % årligen 
från och med 2021 till och med 2024. Utöver höjningen på 5 % ska 
brukningsavgifterna även indexjusteras årligen enligt konsumentprisindex 
(KPI). För 2021 innebär det en total höjning på 5,8 %.  
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   TN 20/0397 

 
 

Anläggningsavgifterna höjs med indexjustering årligen enligt 
Entreprenadindex, serie 311. För 2021 innebär det en höjning med 3 %. 

Teknisk nämnd får i uppdrag att hädanefter besluta om förändringar av 
brukningsavgifter efter förändringar i konsumentprisindex och om förändringar 
av anläggningsavgifter efter förändringar i entreprenadindex. 

Med föreslagna justeringarna av avgiftsnivåerna kommer VA-verksamheten 
inte att gå med förlust de närmsta åren på grund av de ökande 
kapitaltjänstkostnaderna. Resultatfonden visar ett minusresultat fram till och 
med 2023 för att därefter bli svagt positiv 2024 och 2025 vilket är förenligt 
med VA-lagstiftningens krav på uttag av avgifter.  

 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-07 

 Förslag på VA-taxa (från 2021-01-01). Samtliga ändringar är 
markerade med gult. Daterad 2020-10-08. 

 Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning. Beslutad av Kommunfullmäktige 2019-03-20, Kf § 
9. 

Ärendet 
 Samhällsbyggnadskontoret har gjort en översyn av nuvarande VA-taxa för att 
säkerställa att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens kostnader för 
tillhandahållna allmänna vatten-och avloppstjänster till brukare.  

Avgiftsnivåerna föreslås utifrån och i enlighet med 30 - 31§ Lag (2006:412) 
om allmänna vattentjänster, ”Avgifterna får inte överskrida det som behövs för 

att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-
anläggningen” samt ”Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas 

på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist” 

Översynen är genomförd tillsammans med taxeexperter från konsultföretaget 
WSP och taxeberäkningsmodellen EKSIM har använts.  

Brukningsavgifterna för kommunalt VA har varit oförändrade sedan 2013 trots 
ökade kostnader för köp av spillvatten- och dricksvattenbehandling samt ökade 
drift- och kapitaltjänstkostnader då flera stora investeringsprojekt har tagits i 
drift. Kommunens höga investeringstakt i form av förnyelse av befintlig VA-
anläggning, exploateringar och VA-utbyggnad till omvandlingsområden leder 
till ökade kostnader för drift- och kapitaltjänster. För att kompensera för de 
ökade kostnaderna föreslås en justering av avgiftsnivåerna i VA-taxan.   
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Kapitalkostnadernas utveckling över tid
De senaste årens, och de kommande årens stora investeringar i VA-
anläggningen genererar stora ökningar av kapitaltjänstkostnaderna och det är
dessa kostnader som huvudsakligen driver taxehöjningarna. Kostnaderna för
investeringarna illustreras i figur 1, med en ökning från 10 MSEK år 2019 till
25 MSEK år 2024. Effekten av aktivering av UBS-ledningen får fullt
genomslag år 2021 och innebär ensam ökade kapitaltjänstkostnader på ca 4
MSEK årligen. VA-investeringarna finansieras ti ll nära 100% av lån från
kommunen, därav ökar värdet av anläggningen jämnt i takt med låneskulden.
Figur 2 visar hur låneskulden och anläggningstillgångarna utvecklas över tid.
Förutbetalda intäkter är värdet av fakturerade anläggningsavgifter som
periodiseras och ännu inte bokförts som intäkter. De ökade
kapitaltjänstkostnaderna påverkar också fördelningen mellan olika
kostnadsslag, se figur 3 och 4.

Figur 1. Röd linje visar kapitalkostnader över tid om 100% av planerade investeringar genomförs.
Mo di fi erade kapi tal kostnader, blå l inje, vi sar effekten av en ” försi kti ghetsfaktor” där 75% av
planerade investeringar genomförs.
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Figur 2. Utveckling av låneskuld, anläggningstillgångar och förutbetalda intäkter över tid.

Figur 3 Fördelning av kostnaderna för VA-verksamheten fördelat på kostnadsslag 2020
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Figur 4 Fördelning av kostnaderna för VA-verksamheten fördelat på kostnadsslag 2024

Brukningsavgifter
Förslag på justering är att brukningsavgifterna höjs stegvis med 5 % årligen
från och med 2021 till och med 2024. Utöver höjningen på 5 % ska
brukningsavgifterna även indexjusteras årligen enligt Konsumentprisindex
(KPI) för augusti månad. För 2021 innebär det en höjning med 0,8 % vilket
leder till att den totala höjningen därmed blir 5,8 % (tabell 1).

Tabell 1 Visar hur brukningsavgiften förändras med en höjning på 5,8 % för år 2021. För 2022, 2023
och 2024 redovisas en höjning på 5 % och utan indexjustering eftersom storleken på
indexjusteringen är okänd.

§13 Brukningsavgifter Priser (kr) inklusive moms (25 %)
Nuvarande 2021 2022 2023 2024

a) en fast avgift per år 1 100 1 164 1222 1283 1347
b) en avgift per m3 levererat vatten 22,20 23,49 24,66 25,90 27,19
c) en avgift per år och lägenhet för

bostadsfastighet och därmed
jämställd fastighet

500 529 555 583 612

d) en avgift per år, per 1-2 familjs
fastigheter för dagvattenhantering

500 529 555 583 612

e) en avgift per m2 tomtyta och år för
övriga fastigheter. Max 50 000 m2

tomtyta

0,65 0,69 0,72 0,76 0,80
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För att kunna jämföra prisnivåer i olika VA-taxor använder Svenskt Vatten 
begreppen typhus A respektive typhus B. 

Typhus A avser fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m2. 
Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Vattenförbrukning 150 
m3/år.  

Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. 
15 lägenheter, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 2 000 m3/år. 

Nuvarande prisnivå och nivå för 2021 för typhus A och typhus B presenteras i 
tabell 2.   
Tabell 2 Kostnad för brukningsavgifter för typhus A och typhus B för gällande och 2021 

 Typhus 
A 

Typhus 
B totalt 

Typhus B      
per lägenhet 

Nuvarande 5 430 53 520 3 568 

2021 5 745 56 624 3 775 

 

Avgiftsbeloppen har avrundats till närmast hela kronor utom vad gäller 
kvadratmeterpriset (m2) för dagvatten samt kubikmeterpriset (m3) för vatten 
och spillvatten. 

Teknisk nämnd får i uppdrag att hädanefter besluta om förändringar av 
brukningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i Konsumentprisindex (KPI). 

 

Jämförelser med grannkommunerna, länet och riket: 
Våra brukningsavgifter är idag låga jämfört med övriga riket och 
genomsnittliga i länet. 

För Typhus A är vi rankade på plats 31 av 290 i Sverige och plats 11 av 25 i 
Stockholms län. 

För Typhus B är vi rankade på plats 58 av 290 i Sverige och plats 13 av 25 i 
Stockholms län. 

Brukningsavgifterna för Typhus A och B för de olika grannkommunerna 
redovisas i figur 4 och 5. 
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Datum Vår beteckning 7 (13)
TN 20/0397

Figur 5 Brukningsavgifter för Typhus A för ett urval av grannkommunerna, 2020 års taxor

Figur 6 Brukningsavgifter för Typhus B för ett urval av grannkommunerna, 2020 års taxor
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Datum Vår beteckning 8 (13)
TN 20/0397

Figur 7 Brukningsavgifter för typhus A, efter höjningar. Håbo, Knivsta och Ekerö är enligt 2020 års
taxor.

Figur 8 Brukningsavgifter för Typhus B, efter höjningar. Håbo, Knivsta och Ekerö är enligt 2020 års
taxor.

Anläggningsavgifter
Anläggningsavgifterna höjs med indexjustering årligen enligt
Entreprenadindex, serie 311. För 2021 innebär det en höjning med 3 %
(indextal 113,9 juni 2018 till juni 2019) (tabell 3). Indextal från 2018 används
som bas för att kunna använda 2019 års indexvärde vid uppräkning. Detta
eftersom indexvärdena för 2020 har påverkats kraftigt av coronapandemin,
bland annat uppskjutna avtalsrörelser, vilket innebär att indextalet för
Entreprenadindex för juni 2020 inte anses få normalutfall.
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   TN 20/0397 

 
 

 
Tabell 3 Visar hur anläggningsavgiften förändras med en indexhöjning på 3 % för år 2021 

§5 Anläggningsavgifter Priser (kr) inklusive 
moms (25 %) 

 Avgift utgår per fastighet med: Nuvarande 2021 

a) en avgift avseende framdragning av varje 
uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

50 000 51 500 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och 
Df 

39 500 40 685 

c)  en avgift per m2 tomtyta 65,00 66,95 

d) en avgift per lägenhet 39 250 40 428 

e) en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats 

14 000 14 420 

Avgiftsbeloppen har avrundats till närmast hela kronor utom vad gäller avgift 
per m2 tomtyta. 

Teknisk nämnd får i uppdrag att hädanefter besluta om förändringar av 
anläggningsavgifter i VA-taxan efter förändringar i Entreprenadindex. 

 

Jämförelser med grannkommunerna, länet och riket: 
Våra anläggningsavgifter är idag höga jämfört med övriga riket men relativt 
låga i länet. 

För Typhus A är vi rankade på plats 222 av 290 i Sverige och plats 9 av 25 i 
Stockholms län. 

För Typhus B är vi rankade på plats 254 av 290 i Sverige och plats 11 av 25 i 
Stockholms län. 

Storstadsregionerna har generellt klart högre anläggningstaxor än 
riksgenomsnittet. Detta är föranlett av den stora utbyggnaden av nya VA-nät 
som krävs till nya bostads- och verksamhetsområden. Dessa investeringar 
finansieras i högre grad av anläggningsavgifterna och därav drivs de upp i 
snabbt växande kommuner. 

Anläggningsavgifterna för Typhus A och B för de olika grannkommunerna 
redovisas i figur 6 och 7. 
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TN 20/0397

Figur 9 Anläggningsavgifter för Typhus A för ett urval av grannkommunerna, 2020 års taxor

Figur 10 Anläggningsavgifter för Typhus B för ett urval av grannkommunerna, 2020 års taxor
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TN 20/0397

Figur 11 Anläggningsavgifter för Typhus A, efter höjningar. Håbo, Knivsta och Ekerö är enligt 2020
års taxor.

Figur 12 Anläggningsavgifter för Typhus B, efter höjningar. Håbo, Knivsta och Ekerö är enligt 2020
års taxor.

Resultat
Med föreslagna justeringar av avgiftsnivåerna kommer VA-verksamheten inte
att gå med förlust de närmsta åren på grund av de ökande
kapitaltjänstkostnaderna. Resultatfonden, det vill säga det ackumulerade
resultatet, är dock negativ fram till och med år 2023 för att därefter bli svagt
positiv 2024-2025, åter svagt negativ 2026 och framåt under
beräkningsperioden. Resultatfonden uppvisar ändå en balans över tid med
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TN 20/0397

acceptabla avvikelser, vilket uppfyller VA-lagstiftningens krav på uttag av
avgifter.

Figur 8 nedan visar resultatfondens utveckling över tid fram till 2033.

Den blå streckade linjen visar den beräknade resultatfonden efter föreslagna
höjningar av VA-taxan. För indexjusteringen 1/1-2021 är indextalen för KPI
och Entreprenadindex kända och har lagts in exakt i modellen.

Framtida indextal är okända och varierar från år till år, så i beräkningarna har
antagits en genomsnittlig utveckling av indextalen över tid, vilket också
innebär en osäkerhet i beräkningarna. Om indextalen avviker stort ifrån det
normala de kommande åren kan mindre justeringar av taxan utöver index
komma att behövas.

I beräkningen ligger också en mindre justering av brukningsavgifterna år 2028
med 3,5% höjning utöver indexjusteringen.

Figur 8 Resultatfond fram til l år 2033 efter förändring av avgifter (blå linje) jämfört med oförändrade

avgifter (röd linje).
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Datum Vår beteckning 13 (13)  
   TN 20/0397 

 
 

Barnperspektiv 
En aktualiserad VA-taxa medför att verksamheten kan drivas med kvalitet och 
möjliggör att krav på VA-verksamheten kopplat till hälsa och miljö kan 
uppfyllas. Ett rent dricksvatten i kranen är en nödvändighet och lyx för alla 
Upplands-Bro-bor, även barnen. Ett långsiktigt förebyggande underhåll av VA-
anläggningen minskar också verksamhetens miljöpåverkan i form av färre 
utsläpp av orenat avloppsvatten till Mälaren, mindre tillskottsvatten och 
dricksvattenläckage vilket i sin tur minskar belastningen på de stora 
reningsverken, med lägre energi- och kemikalieförbrukning som följd. Bättre 
vattenkvalitet i våra hav, sjöar och vattendrag, badvattenkvalitet och minskat 
koldioxidavtryck är andra positiva och långsiktiga effekter, vilket är till gagn 
för kommande generationer. 
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Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning
Antagen av kommunfullmäktige den xxx, Kf § X

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Upplands-Bro kommun

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Upplands-Bro kommun.

§ 1 A v g i f t s s k y l d i g h e t

För att täcka nödvändiga kostnader för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata, 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.

§ 2 A v g i f t s t y p e r

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3 F a s t i g h e t s t y p e r

I dessa taxeföreskrifter avses med

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt bevil jat bygglov avses
att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från
användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor Förvaltning Stormarknader

Butiker Utställningslokaler Sporthallar

Hotell Restauranger Lagerlokaler

Hantverk Småindustri
Utbildning Sjukvård

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan
jämställs med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu
bebyggts.
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som används
för i §3 andra stycket avsedda ändamål, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA)
enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet.

Då andelen ouppvärmda utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som
används för i § 3 andra stycket avsedda ändamål uppgår till mer än 50 % av fastighetens
BTA beräknas fastighetens antal lägenheter på följande sätt:

Full avgift för uppvärmd BTA
67 % av ouppvärmd BTA för ändamålen vatten och spillvatten
För BTA i byggnad som ej är ansluten till vatten och spillvatten utgår endast avgift för
ändamålet dagvatten.
Full avgift för all BTA för ändamålet dagvatten

Andel av avgift för specifikt ändamål återfinns i § 8 och §14

Allmän platsmark: 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.

§ 4 A v g i f t s s k y l d i g h e t f ö r e l i g g e r

4.1 Avgift tas ut för nedan angivnaändamål:

ÄNDAMÅL ANLÄGGNINGSAVGIFT BRUKNINGSAVGIFT

V, vattenförsörjning Ja Ja

S, spillvattenavlopp Ja Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om
förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
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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 omallmänna
vattentjänster är uppfyllda.

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–12)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5 A n l ä g g n i n g s a v g i f t f ö r b o s t a d s f a s t i g h e t

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggasanläggningsavgift.

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 41 200 kr om 51 500 kr

b) en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df, om 32 548 kr om 40 685 kr

c) en avgift per m2 tomtyta om 53,56 kr om 66,95 kr

d) en avgift per lägenhet om 32 342 kr om 40 428 kr

e)* en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för
Df upprättats. om 11 536 kr om 14 420 kr

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages 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 5.1 b) enligt § 8 eftersomservisledning
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt5.1
a) lika mellan fastigheterna.

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion til l byggnadernas bruttoarea(BTA).

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt
5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna
enligt 5.1 a), b), d) och e).

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i
den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som
föreskrivs i 8.2.
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter
annan ritning eller uppmätning som huvudmannengodkänner.



99 Förslag till ändringar av VA-taxa - TN 20/0397-1 Förslag till ändringar av VA-taxa : UBK VA-taxa 2021

Sida 6 av 16

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtytasom
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara föruterlagd.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelsepå
fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommandelägenhet.

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1e).

§ 6 A n l ä g g n i n g s a v g i f t f ö r a n n a n f a s t i g h e t

6.1 För annan fastighet skall erläggasanläggningsavgift.

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 41 200 kr om 51 500 kr

b) en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df, om 32 548 kr om 40 685 kr

c) en avgift per m2 tomtyta om 93,73 kr om 117,16 kr

d)* en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats. om 11 536 kr om 14 420 kr

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages 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 6.1 b) enligt § 8 eftersomservisledning
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt6.1
a) lika mellan fastigheterna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskartaeller
annan karta som huvudmannen godkänner.
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6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för
verksamheten påfastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och
resterande tomyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag
anståndet bevil jades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 §
räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1d).
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§ 7 A n l ä g g n i n g s a v g i f t f ö r o b e b y g g d f a s t i g h e t

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

BOSTADS-
FASTIGHET

ANNAN
FASTIGHET

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100%

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100% 6.1 b) 100%

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70%

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0%

Grundavgift för Df, om FP för
Df inte upprättats

5.1 e) 100% 6.1 d) 100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a)
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt
för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket.

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:

BOSTADS-
FASTIGHET

ANNAN
FASTIGHET

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30%

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra
stycket så medger.
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§ 8 R e d u c e r a d a v g i f t

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas
reducerade avgifter enligt följande:

AVGIFTER FÖR FRAMDRAGEN SERVISLEDNING

En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:
V S Df Dg

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 50% 20%

Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% 20%

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% 20%

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) 100%

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30% 50% 20%

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% 20%

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) 100%

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1
b) respektive 6.1 d).

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.

Vid til lämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a)
respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed
blivit högre.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om
30 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader
till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övrigaservisledningar.
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§ 9 A n l ä g g n i n g s a v g i f t al l m ä n p l a t s m a r k

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
anläggningsavgift.

Avgift utgår med:

UTAN MOMS MED MOMS

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av
dagvattenbortledning om 45,32 kr om 56,65 kr

§ 1 0 S ä r t a x a s a m t a v t a l o m V A-a v g i f t

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 1 1 B e t a l n in g a v a v g i f t

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle haskett.

11.3 Enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på
årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 §
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag dåden
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall
erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt11.2.

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – 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 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiftenbetalas.

§ 1 2 S ä r s k i l d a e r s ä t t n i n g a r

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannenbedömt
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen
överenskomna kostnader härför.
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12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmännadel.

12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder ochskick.

Brukningsavgifter (§§ 13–20)
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 13 B r u k n i n g s a v g i f t f ö r b e b y g g d f a s t i g h e t

13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:
UTAN MOMS MED MOMS

a) en fast avgift per år om 931 kr om 1 164 kr

b) en avgift per m3 levererat vatten om 18,79 kr om 23,49 kr

c) en avgift per år och lägenhet för
bostadsfastighet och därmed jämställd
fastighet

om 423 kr om 529 kr

d) En avgift per år, per 1–2 familjs
fastigheter för dagvattenhantering. om 423 kr om 529 kr

e) En avgift per m2 tomtyta och år förövriga

fastigheter. Max 50 000 m2 tomtyta. om 0,55 kr om 0,69 kr
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13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras
avgifterna.

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

V S Df Dg

Fast avgift 13.1 a) 40 % 40 % 10 % 10 %

Avgift per m3 13.1 b) 40 % 60 %

Avgift per lägenhet 13.1 c) 40 % 60 %

Schablonavgift 1–2
familjs fastigheter

13.1 e) 30 % 70 %

Avgift efter tomtyta 13.1 d) 30 % 70 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten.Har
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 200
m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 100 m3/lägenhet och år för fritidsbostad.

13.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om mätning intesker,
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.

13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgiftmed
ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 13.1 a). Beloppet avrundas till
närmaste helakrontal.

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

13.6 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 mätfelets storlek 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.

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns,
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad
som framgår av 17.1.
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13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till
dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 30 % av avgiften enligt 13.1
b).

§ 14 A v g i f t s g r u n d a n d e a l l m ä n p l a t s m a r k

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
brukningsavgift. Avgift utgår med:

UTAN MOMS MED MOMS

en avgift per m2 allmän platsmark för
bortledning av dagvatten

om 0,84 kr om 1,06 kr

§ 15 Ö k a d e l l e r r e d u c e r a d a v g i f t f ö r s p i l l v a t t e n a v l o p p

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen
och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än
efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är
avsevärd.

§ 16 O b e b y g g d f a s t i g h e t

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 a).

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta
avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

V S Df Dg

Fast avgift 13.1 a) 40% 40% 10% 10%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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§ 17 S ä r s k i l d a a v g i f t e r

17.1 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

Avgift per UTAN MOMS MED MOMS

Nedtagning eller uppsättning av vattenmätare Besök 1 100 kr 1 375 kr

Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel Besök 1 100 kr 1 375 kr

Montering och demontering av
strypbricka i vattenmätare

1 100 kr 1 375 kr

Undersökning av vattenmätare Qn 2,5 Mätare 1 100 kr 1 375 kr

Undersökning av vattenmätare Qn 6 Mätare 1 300 kr 1 625 kr

Undersökning av vattenmätare Qn 10 Mätare 1 508 kr 1 885 kr

Länsning av vattenmätarbrunn Mätarbrunn 1 100 kr 1 375 kr

Förgäves besök Bokat besök 552 kr 690 kr

M-bus-enhet till vattenmätare upp till Qn 15 Enhet 668 kr 835 kr

M-bus-enhet till vattenmätare, Qn 15 och större Enhet 1 760 kr 2 200 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid (vardagar 7–16)
debiteras ett ti llägg om 75 % av ovan angivna belopp.

17.2 Om överenskommelse träffats mellan huvudmannen och abonnenten för
sprinklerförsörjning erläggs en årlig avgift enligt nedan:

Anslutningsdiameter: UTAN MOMS MED MOMS

Upp till 100 mm 5 000 kr 6 250 kr

Upp till 200 mm 10 000 kr 12 500 kr

Större än 200 mm 15 000 kr 18 750 kr
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17.3 Nyttjande av vattenkiosk

Avgift tas ut enligt nedan UTAN MOMS MED MOMS

Vattenkioskabonnemang, grundavgift per år, inklusive 1 st. nyckel
(avgift för hämtad m3 tillkommer)

400 kr 500 kr

Extra nyckel, avgift per nyckel, per år 200 kr 250 kr

Avgift per hämtad m3, tekniskt vatten 12,60 kr 15,75 kr

Lån av nyckel, 1 dygn (avgift för hämtad m3 tillkommer) 100 kr 125 kr

§ 18 S ä r t a x a s a m t a v t a l o m a v g i f t

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13–16 får huvudmannen i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 19 B e t a l n i n g s v i l l k o r

Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår
enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av
enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i
§§ 13 och 15.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 20 A v f a s t i g h e t s ä g a r e b e g ä r d a å t g ä r d e r

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild
åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
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Taxans införande

§ 21 T a x a n s i n f ö r a n d e o c h t v i s t

Denna taxa träder i kraft 2021–01–01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.7 samt
§ 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om
den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan
angivna dagen för taxans ikraftträdande.

* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande ti llämpning och
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och mi lj ödoms tol en jämli kt 53 § l agen om
allmänna vattentjänster.

§ 2 2 I n d e x j u s t e r i n g
22.1 Avgifter enligt 5 – 6, 9 §§ (anläggningsavgifter) är baserade på Entreprenadindex serie 311
(indextal 113,9, juni 2018). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. Erhållna belopp höjs till närmast
hela kronor utom vad gäller avgift per m2 tomtyta och avgift per m2 allmän platsmark för
anordnande av dagvattenbortledning.

22.2 Avgifter enligt 13-16 §§ (brukningsavgifter) är baserade på Konsumentprisindex, KPI,
(indextal 334,39, augusti 2019) (1980 = 100). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att
reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. Erhållna belopp höjs ti ll
närmast hela kronor utom vad gäller kvadratmeterpriset (m2) för dagvatten, kubikmeterpriset
(m3) för vatten och spillvatten samt avgift per m2 allmän platsmark för bortledning av dagvatten.
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Taxa för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning 
Antagen av kommunfullmäktige den 20 mars 2019, Kf § 9 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Upplands-Bro kommun 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Upplands-Bro kommun 

§ 1 Avgiftsskyldighet

För att täcka nödvändiga kostnader för Upplands-Bro kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 § lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata, 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. 

§ 2 Avgiftstyper

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3 Fastighetstyper

I dessa taxeföreskrifter avses med

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs 
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses 
att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 
användarsynpunkt. 
Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor Förvaltning Stormarknader 
Butiker Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell Restauranger Lagerlokaler 
Hantverk Småindustri 
Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan 
jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 
bebyggts. 
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som används 
för i §3 andra stycket avsedda ändamål, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) 
enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet. 

Då andelen ouppvärmda utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som 
används för i §3 andra stycket avsedda ändamål uppgår till mer än 50 % av fastighetens BTA 
beräknas fastighetens antal lägenheter på följande sätt: 
• Full avgift för uppvärmd BTA 
• 67 % av ouppvärmd BTA för ändamålen vatten och spillvatten 
• För BTA i byggnad som ej är ansluten till vatten och spillvatten utgår endast avgift för 

ändamålet dagvatten. 
• Full avgift för all BTA för ändamålet dagvatten 

Andel av avgift för specifikt ändamål återfinns i § 8 och §14 

Allmän platsmark: 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. 

§ 4 Avgiftsskyldighet föreligger 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

 
ÄNDAMÅL ANLÄGGNINGSAVGIFT BRUKNINGSAVGIFT 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om 
förbindelsepunktens läge. 
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster 
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten 
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 
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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. 

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–12) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5 Anläggningsavgift för bostadsfastighet 

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 
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 40 000 kr om 50 000 kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df, om 31 600 kr om 39 500 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta om 52,00 kr om 65,00 kr 

d) en avgift per lägenhet om 31 400 kr om 39 250 kr 

e)* en grundavgift för bortledande av 
Df, om bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för 
Df upprättats. 

  

 om 11 200 kr om 14 000 kr 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages 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 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 
a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den 
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 
5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b), d) och e). 
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i 
den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som 
föreskrivs i 8.2. 
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 
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5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall 
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 

§ 6 Anläggningsavgift för annan fastighet 
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 
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 40 000 kr om 50 000 kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df, om 31 600 kr om 39 500 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta om 91,00 kr om 113,75 kr 

d)* en grundavgift för bortledande av 
Df, om bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

  

 om 11 200 kr om 14 000 kr 

 
* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages 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 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning 
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

 
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 
a) lika mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 
annan karta som huvudmannen godkänner. 
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6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare 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 tomyteavgift 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. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall 
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b). 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta 
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 
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§ 7 Anläggningsavgift för obebyggd fastighet 
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 
Avgift utgår per fastighet med: 

 

  BOSTADS- 
FASTIGHET 

 ANNAN 
FASTIGHET 

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0%   

Grundavgift för Df, om FP för 
Df inte upprättats 

5.1 e) 100% 6.1 d) 100% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) 
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt 
för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket. 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 
 

  BOSTADS- 
FASTIGHET 

 ANNAN 
FASTIGHET 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100%   

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 
stycket så medger. 
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§ 8 Reducerad avgift 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas 
reducerade avgifter enligt följande: 

 

  AVGIFTER FÖR FRAMDRAGEN SERVISLEDNING  

En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
 

Avgifter i övrigt: 
  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 50% 20% 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% 20% 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% 20% 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e)   100% 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30% 50% 20% 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% 20% 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d)   100% 
 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 
b) respektive 6.1 d). 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a) 
respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed 
blivit högre. 
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 
servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 
30 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader 
till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 
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§ 9 Anläggningsavgift allmän platsmark 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
anläggningsavgift. 
Avgift utgår med: 

 

 UTAN MOMS MED MOMS 

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av 
dagvattenbortledning 

 
om 44,00 kr 

 
om 55,00 kr 

§ 10 Särtaxa samt avtal om VA-avgift 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp 
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall 
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 11 Betalning av avgift 

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

11.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på 
årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är 
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om 
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 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 till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 11.2. 

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – 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 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit 
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 12 Särskilda ersättningar 

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen 
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt 
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen 
överenskomna kostnader härför. 
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12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig 
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta 
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn 
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del. 

12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge 
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns 
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 

 
Brukningsavgifter (§§ 13–20) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 13 Brukningsavgift för bebyggd fastighet 
13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 
Avgift utgår per fastighet med: 
  UTAN MOMS MED MOMS 

a) en fast avgift per år om 880 kr om 1 100 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten om 17,76 kr om 22,20 kr 

c) en avgift per år och lägenhet för 
bostadsfastighet och därmed jämställd 
fastighet 

om 400 kr om 500 kr 

d) En avgift per år, per 1–2 familjs 
fastigheter för dagvattenhantering. 

  

 om 400kr om 500kr 

e) En avgift per m2 tomtyta och år för övriga 
fastigheter. Max 50 000 m2   tomtyta. 

  

 om 0,52kr om 0,65kr 
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13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
avgifterna. 
Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

 

  V S Df Dg 

Fast avgift 13.1 a) 40 % 40 % 10 % 10 % 

Avgift per m3 13.1 b) 40 % 60 %   

Avgift per lägenhet 13.1 c) 40 % 60 %   

Schablonavgift 1–2 
familjs fastigheter 

13.1 e)   30 % 70 % 

Avgift efter tomtyta 13.1 d)   30 % 70 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 200 
m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 100m3/lägenhet och år för fritidsbostad. 
13.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om mätning inte sker, 
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 
13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med 
ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 13.1 a). Beloppet avrundas till 
närmaste hela krontal. 
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

13.6 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 mätfelets storlek 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. 

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad 
som framgår av 17.1. 
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13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till 
dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 30 % av avgiften enligt 13.1 
b). 

§ 14 Avgiftsgrundande allmän platsmark 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 
brukningsavgift. Avgift utgår med: 
 UTAN MOMS MED MOMS 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
bortledning av dagvatten 

om 0,80 kr om 1,00 kr 

§ 15 Ökad eller reducerad avgift för spillvattenavlopp 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för 
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen 
och fastighetsägaren. 
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än 
efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är 
avsevärd. 

§ 16 Obebyggd fastighet 

För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 a). 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta 
avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

 

  V S Df Dg 

Fast avgift 13.1 a) 40% 40% 10% 10% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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§ 17 Särskilda avgifter 

17.1  Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

 

 Avgift per UTAN MOMS MED MOMS 

Nedtagning eller uppsättning av vattenmätare Besök 1 100 kr 1 375 kr 

Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel Besök 1 100 kr 1 375 kr 

Montering och demontering av 
strypbricka i vattenmätare 

 1 100 kr 1 375 kr 

Undersökning av vattenmätare Qn 2,5 Mätare 1 100 kr 1 375 kr 

Undersökning av vattenmätare Qn 6 Mätare 1 300 kr 1 625 kr 

Undersökning av vattenmätare Qn 10 Mätare 1 508 kr 1 885 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn Mätarbrunn 1 100 kr 1 375 kr 

Förgäves besök  Bokat besök 552 kr 690 kr 

M-bus-enhet till vattenmätare upp till Qn 15  Enhet 668 kr 835 kr 

M-bus-enhet till vattenmätare, Qn 15 och större Enhet 1 760 kr 2 200 kr 

 
För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid (vardagar 7–16) 
debiteras ett tillägg om 75 % av ovan angivna belopp. 
 
17.2  Om överenskommelse träffats mellan huvudmannen och abonnenten för 
sprinklerförsörjning erläggs en årlig avgift enligt nedan: 
Anslutningsdiameter: UTAN MOMS MED MOMS 

Upp till 100 mm 5 000 kr 6 250 kr 

Upp till 200 mm 10 000 kr 12 500 kr 

Större än 200 mm 15 000 kr 18 750 kr 
 
17.3   Nyttjande av vattenkiosk 
Avgift tas ut enligt nedan UTAN MOMS MED MOMS 

Vattenkioskabonnemang, grundavgift per år, inklusive 1 st. nyckel 
(avgift för hämtad m3 tillkommer) 

400 kr 500 kr 

Extra nyckel, avgift per nyckel, per år 200 kr 250 kr 

Avgift per hämtad m3, tekniskt vatten 12,60 kr 15,75 kr 

Lån av nyckel, 1 dygn (avgift för hämtad m3 tillkommer) 100 kr 125 kr 
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§ 18 Särtaxa samt avtal om avgift 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp 
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall 
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13–16 får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 19 Betalningsvillkor 

Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår 
enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av 
enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 
§§ 13 och 15. 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på 
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte 
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 20 Av fastighetsägare begärda åtgärder 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild 
åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 
Taxans införande 
§ 21 Taxans införande och tvist 

Denna taxa träder i kraft 2019–04–01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.7 samt 
§ 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om 
den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan 
angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om 
allmänna vattentjänster. 
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