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Taxebilaga för brukande av allmänna vattentjänster i Gävle kommun 
 

Brukningsavgifter att gälla from 2021-01-01 enligt beslut i kommunfullmäktige 2019- Anläggningsavgiften 
att gälla från 2018-01-01 enligt beslut i kommunfullmäktige 2013-09-30. Lagstadgad mervärdesskatt 
tillkommer med för närvarande 25 %. 

 
Avgifterna anges i SEK.  

 
 

Anläggningsavgifter 
 
 
§ 5 Bostadsfastighet 
 
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska anläggningsavgift betalas med: 
 

  Exklusive moms Inklusive moms 

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

44 892,00 kr 56 115,00 kr 

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

50 674,00 kr 63 342,50 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta 24,94 kr 31,18 kr 
d) en avgift per lägenhet 20 853,00 kr 26 066,25  kr 
e) * en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av 

dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats 
0 kr 0 kr 

 
* Avgift enligt 5.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1a) och b). I de 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 har 
lagts respektive upprättats. 

 
§ 6 Annan fastighet 
 
6.1 För annan fastighet ska anläggningsavgift betalas per fastighet med: 
 

  Exklusive moms Inklusive moms 
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning 

servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df 
56 495,00 kr 70 618,75 kr 

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

65 282,00 kr 81 602,50 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta 35,14 kr 43,93 kr 
d) en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av 

dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Dfg upprättas 
0 kr 0 kr 

 
* Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1a) och b). I de fall avgift enligt 6.1 d) tas ut 
reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte 
lagts respektive upprättats. 
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§ 7 Obebyggd fastighet  
 
7.1 För obebyggd fastighet ska del av full anläggningsavgift betalas per fastighet med: 
 

 Bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet 

Annan fastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 6.1a) 100 % 
Avgift för 

  
5.1 b) 100 % 6.1b) 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 6.1 c) 70 % 
Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 % - - 
Grundavgift för Df, om FP 
för DF inte upprättas 

5.1 e) 100 % 6.1 d) 100 % 

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

 
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande: 
 

 Bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet 

Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 ) 30 % 
Lägenhetsavgift 5.1 d) 100 % -  

 
Avgifterna är uttryckta i procent (%) av full avgift 
* Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket medger. 

 
§ 9  Allmän platsmark 

9.1   Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala anläggningsavgift 

  Avgift utgår med:   

 Exklusive 
moms 

Inklusive  
moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av 
dagvattenbortledning 

0 kr 0 kr 
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Brukningsavgifter 
 
 
§ 12 Bostadsfastighet 
 
12.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas. 
 

a) En mätaravgift per fastighet, per mätställe och per år enligt tabellen nedan. Parallellkopplade mätare, det 
vill säga med ledningarna sammankopplade efter mätning ska räknas som ett mätställe. 

  
Mätarkapacitet Småhus Övriga fastigheter 
fast avgift enligt 12.1 a) Exklusive moms Inklusive moms Exklusive moms  Inklusive moms 

1 x qn 2,5 (1 x 20 mm) 3 145 kr 3 931 kr 9 434 kr 11 793 
2 x qn 2,5 (2 x 20 mm) - - 26 210 kr 32 763 
3 x qn 2,5 (3 x 20 mm) - - 63 483 kr 79 354 
4 x qn 2,5 (4 x 20 mm) - - 104 886 kr 131 108 
1 x qn 6 (1 x 25 mm) - - 69 004 kr 86 255 
2 x qn 6 (2 x 25 mm) - - 138 009 kr 172 511 
3 x qn 6 (3 x 25 mm) - - 215 293 kr 269 116 
4 x qn 6 (4 x 25 mm) - - 331 221 kr 414 026 

1 x qn 10 (1 x 40 mm) - - 138 009 kr 172 511 
2 x qn 10 (2 x 40 mm) - - 234 615 kr 293 269 
3 x qn 10 (3 x 40 mm) - - 455 430 kr 569 288 
4 x qn 10 (4 x 40 mm) - - 634 841 kr 793 551 
1 x qn 15 (1 x 50 mm) - - 435 922 kr 544 903 
2 x qn 15 (2 x 50 mm) - - 783 772 kr 979 715 

 > 2 x qn 15 (2 x 50 mm)  
 

  783 772 kr 979 715 
 
 

  
 

Exklusive moms 
 

Inklusive moms 
 

b) en avgift per levererat vatten per m3
 

 

10,95 kr/m3 
 

13,69 kr/m3
 

 eller   
 V, vattenförsörjning 4,38 kr/m3

 5,48 kr/m3 
 S, spillvattenavlopp 6,57 kr/m3

 8,21 kr/m3 
c) En avgift per m2 tomtyta och år för bortledning av 

dagvatten  
 

0 kr/år 0 kr/år 

d) En avgift per m2 tomtyta och år vid behov av rening 
av dagvatten från fastigheten 

 

0 kr/år 0 kr/år 

  
Avgift enligt 12.1 d) tas endast ut om det finns behov av rening av dagvatten från fastigheten och 
fastighetsägaren inte vidtagit åtgärder för detta som har godkänts av huvudmannen 

 
12.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 12.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. 

 
Följande avgifter ska debiteras för respektive ändamål: 

 V S Df Dg 
Avgift enligt 12.1 a) 40 % 60 % - - 
Avgift per m3 enligt 12.1 b) 40 % 60 % - - 
Avgift per m2 enligt 12.1 c) - - 50 % 50 % 
Avgift per m2 enligt 12.1 d) - - 100 %  

Avgifterna är uttryckta i procent (%) av full avgift. 
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12.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som har levererats till fastigheten. 
Har huvudmannen bestämt att det för bebyggd fastighet tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas 
avgift ut enligt 12.1 a) som motsvarar 1 x qn 2,5 (20 mm, småhus) vattenmätare. Utöver det tas en 
schablonavgift ut enligt 12.1 b) som motsvarar en årsförbrukning på 150 m3. 
 
Schablonavgift enligt 12.3 tillämpas normalt endast för småhus och villor. För andra fastigheter ska 
schablonavgift bestämmas av huvudmannen. 

 
Schablonavgift Exklusive moms Inklusive moms 

V, vattenförsörjning enligt 12.1 b) (150 m3 x 4,38 kr) 657 kr 821 kr 
S, spillvattenavlopp enligt 12.1 b) (150 m3 x 6,57 kr) 986 kr 1232 kr 
Avgifter   
Avgift enligt 12.1 a) 3 145 kr 3 931 kr 

 
§ 13  Obebyggd fastighet 

13.1 För obebyggd fastighet inom detaljplan ska brukningsavgift erläggas enligt 12.1 a), c) och d). Avgift enligt 
12.1 a) debiteras med belopp motsvarande 50 % av avgift för 1 x qn 2,5 (20 mm) vattenmätare. 

13.2  Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 12.1 angivna ändamål reduceras avgiften. 

  Följande avgifter ska debiteras för respektive ändamål: 

 V S Df Dg 
Avgift enligt 12.1 a) 20 % 30 % - - 
Avgift per m2 enligt 12.1 c) - - 50 % 50 % 
Avgift per m2 enligt 12.1 d) - - 100 %  

 Avgifterna är uttryckta i procent (%) av full avgift. 

§ 14 Vattenmätare 
 
14.1 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och vattenmätaren då blir godkänd, ska 

fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 
18 (sk konfliktprov) 

§ 15 Tillfälliga leveranser 
 
15.1 För vatten levererat genom byggmätare, brandpostståndare eller brandpostmätare ska brukningsavgift 

betalas med:     
En avgift per hyrtillfälle motsvarande avgift per storlek på vattenmätare enligt 12.1 a), samt en avgift per m3 
vatten och avlopp enligt 12.1 b). Tillkommer även avgift för upplåsning av vattenpost enligt taxebilaga. 
   
Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet och påbörjat kvartal.
     

 Byggmätare Brandpostmätare 

Avgift per hyrtillfälle enligt 12.1 a) 100 % 100 % 
Avgift per m3 enligt 12.1 b) 100 % 100 % 
Upplåsning av vattenpost Enligt 18.1 Avstängning Enligt 18.1 Avstängning 
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Uttag i vattenkiosk 0 kr 
 

0 kr 
  

 

15.2 Sprinkler och motsvarande anslutningar  

 För sprinkleranslutningar och motsvarande anslutningar för brandvattenförsörjningen ska det betalas en 
extra årlig avgift. Avgiften gäller inte anslutningar genom vilka mätning sker av hela vattenförbrukningen. 

Anslutning Avgift 
< 100 mm Avgift enligt 12.1 a) 1 x 20 mm gånger 2 
150 mm Avgift enligt 12.1 a) 1 x 20 mm gånger 3 
200 mm Avgift enligt 12.1 a) 1 x 20 mm gånger 4 
250 mm Avgift enligt 12.1 a) 1 x 20 mm gånger 6 
>300 mm Avgift enligt 12.1 a) 1 x 20 mm gånger 8 

 

§ 16 Allmän platsmark 

16.1 Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala brukningsavgift enligt:  

 Exklusive moms Inklusive moms 
a) En avgift per år och m2 allmän platsmark för bortledning 
av dagvatten 

0 kr 0 kr 

b) En avgift per år och m2 allmän platsmark vid behov av
  rening av dagvatten 

0 kr 0 kr 

 

§ 17  Avgifter för extra föroreningsmängd och vid olika mängd vatten och spillvatten 

  Exklusive moms Inklusive moms 
Biokemisk syreförbrukning (BOD7) 

5,40 kr/kg 6,75 kr/kg 
Totalfosfor (Tot-P)  90,00 kr/kg 112,50 kr/kg 

 
Som extra föroreningsmängd räknas med BOD7 och Tot-P i förbindelsepunkten utöver vad som motsvaras av 
följande gränsvärden för föroreningshalter: 

Syreförbrukning (BOD7) 250 mg/l 
Totalfosfor (Tot-P)   15 mg/l 

 

 

§ 18    Särskilda avgifter 
 
18.1 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran utfört nedanstående åtgärder eller om huvudmannen har 

stängt av eller reducerat vatten tillförseln på grund av att fastighetsägaren har åsidosatt sin skyldighet 
debiteras följande avgifter: 
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Åtgärd    Exklusive moms Inklusive moms 
Avstängning och/eller påsläpp av vattentillförsel  

a) Ordinarie arbetstid, vardagar klockan 7-16 
b) Övrig tid 

 
2 000 kr 
4 000 kr 

 
2 500 kr 
5 000 kr 

Skadad vattenmätare, sönderfrusen eller på annat sätt skadad 
vattenmätare som måste bytas ut utöver normal intervaller 

a) Materialkostnad (beroende av mätarstorlek) 
b) Arbetskostnad ordinarie/övrig tid 

Beräknas 
 

2 000 kr 
4 000 kr 

 
 

2 500 kr 
5 000 kr 

Konfliktprov 
a) Ordinarie arbetstid, vardagar klockan 7-16 

 
2 000 kr 

 
2 500 kr 

Vattenmätare i brunn 
a) Avläsning av vattenmätare, ordinarie arbetstid 

vardagar klockan 7-16 
b) Länspumpa brunnen, arbetskostnad 

 
 

3 000 kr 
1 000 kr 

 
 

3 750 kr 
1 250 kr 

Förgävestid vid avtal tid 
a) Ordinarie arbetstid, vardagar klockan 7-16 
b) Övrig tid 

 
2 000 kr 
4 000 kr 

 
2 500 kr 
5 000 kr 

Pumpstation LTA störning/haveri orsakad av felaktig användning 
a) Startavgift och problemlösning i max två timmar, 

ordinarie arbetstid, vardagar klockan 7-16  
b) Startavgift, övrig tid 
c) Arbetstid per timme utöver två timmar 

 
 

2 000 kr 
4 000 kr 
1 000 kr 

 
 

2 500 kr 
5 000 kr 
1 250 kr 

Utsättning av VA-ledningar 
a) Ordinarie arbetstid, vardagar klockan 7-16 
b) Övrig tid 

 
2 000 kr 
4 000 kr 

 
2 500 kr 
5 000 kr 

Skador på VA-ledningar 
debitering av skada om grävtillstånd saknas eller om 
grävning skett på ledningar som finns utmärkt på karta 
Debitering för tid och material 

  

För övrigt ej prissatt arbete 
Debitering för tid och material 

 

  

 

  För arbeten som inte är prissatta i taxan och som VA-verket är berättigad att ta ut särskild ersättning för 
träffas en överenskommelse med fastighetsägaren om ersättningens storlek. Ersättningen ska avse/täcka 
VA-verkets kostnader för arbetet. 

 18.2 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande, avleds till dagvattennätet (kylvatten och 
liknande) ska debiteras en avgift med 75 % av avgiften enligt § 12.1 b. 

 
  Ordlista 

  V = Vatten 
S = Spillvatten 
Df = Dagvatten fastighet 
Dfg = Dagvatten gata 
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