VA-TAXEBILAGA
FÖR SUNDBYBERGS STAD
Antagen av Kommunfullmäktige 29 november 2021.
Gäller från och med 1 januari 2022.

Taxa för Sundbybergs stads allmänna
vatten- och avloppsanläggning
Detta är de gällande priserna för vatten- och avloppstjänster i Sundbybergs stad. De
paragrafer som uppges inom parentes finns att läsa i ”VA-taxa för Sundbybergs stad”.
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt.
Taxa för Sundbybergs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning antagen av
kommunfullmäktige den 29 november 2021, § 529, och gäller från och med
1 januari 2022.
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§ 5 – 12 – Beräkning av
anläggningsavgifter
Anläggningsavgiften är en engångskostnad för den fastighet som kopplas till det
allmänna vatten-, dag- och avloppsnätet. Vid förändring av servisläge kan servisavgiften
återkomma.
En servis är en ledning som förbinder fastighetens ledningar med det allmänna vatten-,
dag- och avloppsnätet.
§ 5 - Bostadsfastighet
Fastigheter som klassificeras som bostadsfastigheter (§ 3) ska betala följande
anläggningsavgift.
Avgift

Avgift

Kr (inkl moms)

a

En avgift som avser framdragning av varje uppsättning
servisledningar för V, S och Df

52 500

b

En avgift för upprättandet av varje uppsättning
förbindelsepunkter för V, S och Df

52 500
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c

En avgift per m tomtyta

71

d

En avgift per lägenhet eller lägenhetsekvivalent

36 250

e

*En grundavgift för bortledandet av Df, om bortledande
av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df har
upprättats

26 250

§ 6 - Annan fastighet
För övriga fastigheter som inte innefaller som bostadsfastighet (§ 3) gäller följande
anläggningsavgifter.
Avgift

Avgift

Kr (inkl moms)

a

En avgift som avser framdragning av varje uppsättning
servisledningar för V, S och Df

52 500

b

En avgift för upprättandet av varje uppsättning
förbindelsepunkter för V, S och Df

52 500

c

En avgift per m2 tomtyta

d

*En grundavgift för bortledandet av Df, om
bortledande av dagvatten sker utan att
förbindelsepunkt för Df har upprättats

116
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26 250

§ 13 – 20 – Brukningsavgifter
§ 13 - Bebyggd fastighet
För alla bebyggda fastigheter med anslutning till det allmänna vatten-, dag- och
avloppsnätet gäller följande brukningsavgifter.
Avgift

Avgift

Kr (inkl moms)

a

En fast avgift per år

1 975
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b

En avgift per m levererat vatten

14,50

c

En avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet och
därmed jämställd fastighet

1 554

2

d

En avgift per år och varje påbörjat 100-tal m tomtyta för
annan fastighet

243

2

e

En avgift per m som tas ut för avvattning av allmän
platsmark, Dg

2,85

§ 16 – Extra åtaganden
För övriga åtgärder tillkommer följande avgifter.
Åtagande

Kr (inkl moms)

1. Nedtagning/uppsättning av vattenmätare, förberedelse.
Utförandet tillkommer och debiteras per timme.

670

2. Vid uppsättning av m-bus- eller pulsmätare tillkommer utöver
ovan

700

3. Byte av skadad eller sönderfrusen vattenmätare samt
borttappad brandpost

10 000

4. Avstängning/påsläpp av vattentillförsel

2 000

5. Undersökning av vattenmätare, inget fel konstateras

2 500

6. Förgävesbesök

1 200

7. Olovlig öppning eller stängning av ventil, händelsen
polisanmäls.

10 000

8. Ej anmäld inkoppling, för utredning tillkommer en timkostnad.
Händelsen polisanmäls.

10 000

9. Sprinkler utan vattenmätare, per år

6 000

10. Framtagning av VA-kartunderlag, per timme

1 000

11. Kapacitetsprov för sprinklerservis, per timme

1 400

12. Vattenkiosk borttappad nyckel

625

13. Timpris driftpersonal inklusive bil

1 500

14. Tillägg på timpris för arbete utanför normal arbetstid (16.00-07.00)

100 %
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Brandpostmätare och vattenkiosk
Temporärt uttagande av dricksvatten från det allmänna vattenledningsnätet är möjligt,
men kräver ansökan och godkännande av huvudmannen. Uttag av vatten från
brandpost utan huvudmannens medgivande betraktas som stöld och överträdelse
polisanmäls.
Vid temporärt uttagande av dricksvatten ska vattenmängden debiteras enligt följande
prislista.
Mätare

Grundavgift

Brukningsavgift

Kr (inkl moms) per år

Kr (inkl moms)

Med mätare Qn 2,5

1 200

14,50 per m3

Med mätare Qn 6

3 500

14,50 per m3

Med mätare Qn 10

7 100

14,50 per m3

Vattenkiosk

1 200

7,25 per m3

Industriavloppstaxa
Industriavloppstaxa debiteras enligt Stockholm vatten och avfalls gällande taxa från 1
januari 2022 och de aktuella gränsvärden som anges i denna taxa från 1 januari 2022.
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POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

WEBB

ORG.NUMMER

SUNDBYBERG AVFALL OCH VATTEN AB

LÖTSJÖVÄGEN 1B,

08-518 336 50

INFO@SAVAB.SE

WWW.SAVAB.SE

556764-2334

BOX 7510

HALLONBERGEN

174 07 SUNDBYBERG
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