
EXEMPELFAKTURA
FLERBOSTADSHUS

     Anläggningsnummer
Normalt är varje fastighet en egen anläggning 
med ett unikt anläggningsnummer.
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     Mätarnummer
Varje vattenmätare har ett eget nummer. 
Numret står på locket till din vattenmätare.

2

     Senaste avläsning
Din vattenförbrukning ligger till grund för 
storleken på din faktura. Vattenförbrukningen 
beräknas utifrån senaste mätaravläsningen.
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     Årsförbrukning
För att du lättare ska kunna se hur din vatten-
förbrukning förändras finns en beräknad års-
förbrukning. Denna är uträknad utifrån de två 
senaste avläsningarna. Som nyinflyttad lägger 
vi in en schablonförbrukning på 100 m³.
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     Förbrukning från
Översta raden talar om till vilken mätarställning 
du redan har betalat på din föregående faktura.
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     Förbrukning till 
Den undre raden visar vad mätaren beräknas 
stå på vid fakturaperiodens slut. Siffran base-
ras på din beräknade årsförbrukning. 
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     Uppskattad förbrukning
Den totala beräknade förbrukningen under 
fakturaperioden. Denna summa räknas fram 
genom att ta 4b minus 4a. Vi får då en korri-
gerad förbrukning i kubikmeter (KBM). Denna 
kan antingen vara i minus eller plus beroende 
på hur mycket vatten som förbrukats. 
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     Drift- och underhålls avgift  
per lägenhet
Drift- och underhållsavgiften är en årsavgift 
per bostadsenhet/lägenhet. Denna avgift ska 
täcka kostnaderna för drift och underhåll av 
den allmänna VA-anläggningen, det vill säga 
alla vattenledningar som går från vatten-
verket till din fastighet och de avlopps- och 
dagvattenledningar som ser till att ditt av-
lopps- och dagvatten leds till ett reningsverk 
eller en recipient.
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      Drift- och underhållsavgift 
per lägenhetsekvivalent
Flerbostadshus kan även innehålla yta som 
inte är lägenheter, exempelvis lokaler av olika 
slag. För denna yta räknas varje påbörjad yta 
om 150 kvm som en lägenhetsekvivalent.  
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     Administrativ avgift
Detta är en årsavgift som ska täcka kund-
register, debitering och övrig administration. Kost-
naden är lika stor för alla fastigheter i Sundbyberg.
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