Sammanställning, VA-brukningsavgift
(Återkommande avgifter) Gäller från och med 2018-01-01
Brukningsavgifter

Exkl. moms

Inkl. moms

Qn 2,5 m3/h i 1- och 2-bostadshus (villa, parhus
m.m.)

1 128 kr

1 410 kr

Qn 2,5 m3/h i övriga fastigheter

3 088 kr

3 860 kr

Qn 6 m /h

6 952 kr

8 690 kr

Qn 10 m3/h

18 580 kr

23 225 kr

Qn 15 m /h

43 560 kr

54 450 kr

Qn 40 m3/h

93 540 kr

116 925 kr

Qn 60 m3/h eller större

137 100 kr

171 375 kr

1 112 kr

1 390 kr

12.88 kr

16.10 kr

0.54 kr
0.80 kr
0.68 kr

0.675 kr
1.00 kr
0.85 kr

Avgift per år och mätare
Mätarstorlek:

3

3

Eller om fastigheten saknar mätare
3

Avgift per m levererat vatten
2

Avgift per m tomtyta och år
(dagvattenavgift)
• 1 - och 2 bostadshus dock max 1 000 m2
• 0 -10 000 m2
• 10 000 – 40 000 m2

Beräkningsexempel
Villa med förbrukning 150 m3/år och 800 m2 tomtyta:
Brukningsavgifter

Inklusive moms
3

Avgift per år och mätare

Qn 2,5 m /h

Avgift per m3 levererat vatten

16.10 kr/m3 x 150 m3/år

2

Avgift per m tomtyta och år

2

1 410 kr/år

0.675 kr/m x 800 m

2 415 kr/år

2

540 kr/år

Summa årlig avgift

4 365 kr/år

Andel av avgiften om inte alla tjänster erhålles.
Brukningsavgifter

Vatten

Avgift per år och mätare

50 %

50 %

Avgift per m3 levererat vatten

40 %

60 %

2

Avgift per m tomtyta och år

Spillvatten
(hushållsavlopp)

Df *

Dg**

50 %

50 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
* Omhändertagande av dagvatten på fastighetsmark, reduktion medges om fastigheten själv tar
hand om dagvattnet med t.ex. stenkista
** Omhändertagande av dagvatten som avrinner från gatu- och allmän platsmark, betalas av alla
fastighetsägare där kommunalt system för omhändertagande av dagvatten finns.
För ytterligare information, se komplett VA-taxa på www.sigtunavatten.se eller kontakta vår
kundtjänst på 08-409 251 01

