Avgifter och tillämpningar för anslutning till kommunens vattenoch avloppsnät (VA-nät) av fastigheter utanför kommunens
verksamhetsområden för VA.
Följande avgifter och tillämpningar är avsedda för att möjliggöra anslutning av
fastigheter som är belägna utanför kommunens verksamhetsområden*.
(*Verksamhetsområden för VA omfattar till största delen det samma som
tätortsområdena i Nossebro, Främmestad, Jonslund, Essunga Station och
Essunga Kyrkby).
1. Vid anslutningar av fastigheter utanför kommunens verksamhetsområden
skall avtal upprättas mellan Huvudmannen (kommunen) och anslutande
fastigheter/förening.
2. Anslutning till kommunens VA-nät sker genom att en anslutningspunkt
upprättas av kommunen i närhet till ett verksamhetsområde eller vid
överföringsledningar mellan orterna. Anslutningen anges på en till avtalet
bilagd karta.
3. Fastighetsägaren/föreningen dimensionerar, utför och bekostar ledningar
från anslutningspunkten till anslutna fastigheter.
4. Kommunen svarar för vattenkvalitet och vattentryck vid anslutningspunkten,
samt för mottagande av avloppsvatten från hushåll eller motsvarande.
5. Underlag för debitering sker genom mätning av vattenförbrukningen till
fastigheterna/föreningen. Om endast avlopp är anslutet mäts normalt den
egna vattenförbrukningen som underlag för avloppsdebiteringen.
6. Vid enstaka eller färre antal fastigheter (1-15 st) inom ett begränsat område
kan kommunen debitera varje enskild fastighet enligt gällande taxa för
brukningsavgifter. Anslutna fastigheter sätter upp mätarkonsol och kommunen
installerar vattenmätare och debiterar på samma sätt som inom
verksamhetsområden.
7. Vid större antal fastigheter eller längre anslutningsledningar(>100 m) ska
normalt en mätarbrunn installeras i anslutning till kommunens anslutningspunkt.
Eventuell mätarbrunn bekostas av anslutande fastigheter/förening. Kommunens
debitering av brukningsavgifter sker normalt utifrån mätaravläsning i
mätarbrunnen (+ eventuella fastigheter med enbart avloppsanslutning) och
debiteras den anslutna föreningen. Föreningen sköter sedan debiteringen mot
anslutna fastigheter.

Anläggningsavgifter (anslutningsavgifter) baseras på kommunens aktuella VA taxa (2017) för
anslutning av vatten och avlopp (2 ledningar).

Förbindelsepunkt
avlopp
Förbindelsepunkt
vatten
Lägenhetsavgift
avlopp
Lägenhetsavgift
vatten

Kommunens VA taxa
50 % av 5.1 a,b

Exkl. moms
17 650:- kr

Inkl moms
22 062:- kr

30 % av 5.1 a,b

10 590:- kr

13 238:- kr

50 % av 5.1 d

5 100:- kr

6 375:- kr

30 % av 5.1 d

3 060:- kr

3 825:- kr

Anslutning av både vatten och avlopp första fastigheten:
17 650+10 590+5 100+3 060= 36 400:- kr exkl. moms

45 500:-Inkl moms

Efterföljande fastigheter:
5 100+3 060= 8 160:- kr exkl. moms

10 200:- inkl moms

Brukningsavgifter enligt kommunens gällande VA taxa (2017)

Fast årlig avgift
Vatten och Avlopp
första fastigheten.
Eller när kommunen
sköter mätningen.
Pkt 6
Fast årlig avgift
enbart Vatten eller
Avlopp för första
fastigheten eller när
kommunen sköter
mätningen. Pkt 6
Ytterligare lägenhet
Vatten och Avlopp
Ytterligare lägenhet
enbart Vatten eller
Avlopp
Avgift för Vatten och
Avlopp per m3
Enbart Avlopp m3
Enbart Vatten m3

Kommunens VA taxa
Enligt 14.1 a

Exkl. moms
2 320:- kr

Inkl. moms
2 900:- kr

60 % av 14.1 a

1 392:- kr

1 740:- kr

Enligt 14.1 c

464:- kr

580:- kr

60 % av 14.1 c

278:- kr

348:- kr

Enligt 14.1 b

22:08 kr

27:60 kr

14:20 kr
7:88 kr

17:75 kr
9:85 kr

