
 

 

1. Vad är bostadsenhetsavgift? 

a. Bostadsenhetsavgiften är en årlig avgift och baseras på hur många 

bostadsenheter som finns på din fastighet. För enfamiljshus, såsom 

villor och fritidshus, utgår normalt avgift för en bostadsenhet. För 

flerbostadshus utgår en bostadsenhetsavgift per bostadslägenhet 

som finns på fastigheten.  

b. För affärs- och verksamhetslokaler räknas varje påbörjad 200-tal m2 

lokalyta som en bostadsenhet. På fakturan kallades den 

tidigare ”Övrig yta”.  

För stora fastigheter som innehåller mer än 20 000 m2  sammanlagd 

lokalyta gäller särskild regel, Sydnärkes KF bör hänvisa til Laxå 

Vatten. 

Bostadstyp Antal bostadsenheter 
normalt 

Villa 1 

Fritidshus 1 

Flerbostadshus 1 per bostadslägenhet 

Affärs- och 
verksamhetslokaler 

1 per påbörjad 200 m2 

lokalyta 

 

2. Vad innebär tjänsterna dagvatten fastighet (DF), dagvatten gata (DG) och 

dagvatten allmänplatsmark (APH)? 

a. DF avser tjänsten bortledning av dagvatten, d.v.s. regn- och 

smältvatten som rinner av från fastighetens tak samt hårdgjorda 

ytor och når kommunens ledningar eller diken. Kommunen 

tillhandahåller därmed en tjänst som medför en avgiftsskyldighet. 

b. DG avser tjänsten bortledning av dagvatten från gator och andra 

allmänna platser. En del av va-huvudmannens kostnad för denna 

tjänst ska betalas av de fastigheter som har nytta av att gator har ett 

dagvattensystem som leder bort vatten. 

c. APH avser tjänsten bortledning av dagvatten från huvudgator och 

genomfartsvägar. Avgiften betalas av väghållaren (ex. Kommunen, 

Trafikverket eller vägsamfälligheter). 

Avgiftstyp Betalas av 

DF Fastighetsägare 

DG Fastighetsägare, 
väghållare 

 

3. Varför betalar jag och min granne olika stor dagvattenavgift per år? 

Dagvattenavgifterna, både för DF och DG, baseras på fastighetens 

tomtyta. Ju större tomt man har, desto större mängd dagvatten 

behöver ledas bort från fastigheten. Nyttan och därmed 



 

 

dagvattenavgiften per år är därför högre. Avgiften i krona per m2 

tomtyta är dock alltid densamma. 

4. Varför betalar man en grundavgift? 

Grundavgiften motsvarar den grundläggande nyttan som 

fastigheten har av att ha tillgång till den allmänna va-anläggningen. 

Den ska bl.a. täcka kostnad som är densamma för alla abonnenter 

såsom abonnentregister, debitering och viss planering och 

administration. 

5. När måste grundavgiften betalas? 

Vid det tillfälle en förbindelsepunkt till fastigheten har installerats 

och fastighetsägaren har informerats är den skyldig att betala, 

oavsett om fastigheten är ansluten till förbindelsen eller inte. 

6. Vad menas med grundavgift per mätare? 

Varje fastighet som är ansluten till det allmänna vattensystemet har 

minst en vattenmätare som mäter mängden förbrukat vatten. 

Storleken på vattenmätaren bestäms utifrån fastighetens 

vattenbehov och dikterar även kostnaden för den årliga fasta 

avgiften för mätaren. 

7. Vad gäller för fastigheter som ligger utanför va-verksamhetsområdet men 

ändå är anslutna till VA-systemet? 

För detta fall upprättas specifika avtal mellan de berörda parterna. 

8. Är det möjligt för en abonnent att säga upp sina vattentjänster? 

Nej, en påkopplad fastighet anses ha ett nuvarande och framtida 

behov av tjänsterna. Avstängning av vatten samt nedmontering av 

vattenmätare kan begäras av fastighetsägaren men 

avgiftsskyldigheten förblir. 

9. Är fastigheter som är obebyggda också skyldiga att betala avgift? 

Ja, om det finns en detaljplan för fastigheten som medför 

bebyggelse så är fastighetsägaren skyldig att betala en fast årlig 

grundavgift för vatten och spillvatten samt dagvattenavgifter, DF 

och DG baserad på tomtyta. 

 

 

 

 

 

 


