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Bilaga 2: Villkor för anslutning till Lidköpings kommuns
VA-ledningar utanför verksamhetsområde för år 2016
UTANFÖR VERKSAMHETSOMRÅDE
Anläggningsavgift för vatten eller avlopp
Exkl moms

Inkl moms

Enskild fastighet

12 792 kr

15 990 kr

- för ytterligare lägenheter utöver en tillkommer

6 650 kr

8 310 kr

Vattenförening per fastighet

9 600 kr

12 000 kr

- finns två eller flera lägenheter på samma fastighet
tillkommer

6 650 kr

8 310 kr

Exkl moms

Inkl moms

Enskild fastighet

18 960 kr

23 700 kr

- för ytterligare lägenheter utöver en tillkommer

9 600 kr

12 000 kr

Vattenförening per fastighet

14 400 kr

18 000 kr

- finns två eller flera lägenheter på samma fastighet
tillkommer

9 600 kr

12 000 kr

Exkl moms

Inkl moms

832 kr

1 040 kr

13,84 kr/m3

17,30 kr/m3

Anläggningsavgift för vatten och avlopp

Brukningsavgift utanför verksamhetsområde

Fats avgift per fastighet, ½ Qn 2,5
Rörlig avgift

För vattenförening och VA-förening reduceras brukningsavgiften per m3 levererad
renvattenmängd med 30 öre/m3.
Brukningsavgift, fast årlig avgift då mätning ej sker

Bostadsfastighet med en lägenhet

Exkl moms

Inkl moms

3 740 kr

4 675 kr
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3

Anläggningsavgiften avser fastigheten sådan den är vid
anslutningstillfället och avser nu befintlig bebyggelse med tillhörande
tomtområde.

4

Nya abonnenter som ansluter inom vatten- och alternativt VA-förening
skall erlägga anläggningsavgift till kommunen enligt gällande taxa.

5

Förbindelsepunkt är vid kommunens huvudledning.
Fastighetsägare/vattenförening svarar för anläggning samt drift och
underhåll av ledningen från förbindelsepunkten.
Ledningsarbetena skall utföras enl. gällande byggnormer och
provtryckas.
Vattenmätare skall placeras i frostfritt utrymme, högst 300m från
förbindelsepunkten. Fastighetsägare/vattenförening svarar för
uppsättning av konsol för vattenmätare samt back- och
avstängningsventiler. Kommunen tillhandahåller och installerar
vattenmätare.

6

Särskild avtal upprättas mellan fastighetsägare/vattenförening och
kommunen.

7

Efter anslutning uttages brukningsavgift enligt vid varje tidpunkt
gällande VA-taxa. För vattenförening och VA-förening reduceras dock
brukningsavgiften per m3 levererad renvattenmängd med 30 öre/m3.
Har huvudmannen (VA-enheten) beslutat att vattenförbrukningen eller
spillvattenavledningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning,
tas en fast årlig utgift ut på 3 272 kr (4 090 kr inkl moms) för
permanentbostad och 2 552 kr (3 190 kr inkl moms) för fritidsbostad.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för såväl V som S reduceras
avgifterna.

Brukningsavgift, fast årlig avgift då mätning ej sker

Bostadsfastighet med en lägenhet

Exkl moms

Inkl moms

3 740 kr

4 675 kr

Följande avgift skall därvid erläggas för respektive ändamål :

Fast avgift bostadsfastighet med en
lägenhet

V
40%

S
60%
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Brukningsavgift enbart avlopp (60% av årlig fast avgift)
Exkl moms
Bostadsfastighet med en lägenhet
Extra lägenhet

2 240 kr
1 248 kr

Inkl moms
2 800 kr
1 560 kr

Brukningsavgift enbart vatten (40 % av årlig fast avgift)
Exkl moms
Bostadsfastighet med en lägenhet
Extra lägenhet

1 500 kr
832 kr

Inkl moms
1 875 kr
1 040 kr

Denna taxa utnyttjas när kund inte kan debiteras rörlig avgift då mätning saknas. Används i
föreningar där inte alla fastigheter är anslutna till vatten och avlopp.

8

Allmänna bestämmelser för brukande av Lidköpings kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) gäller.

9

Ovanstående avgifter gäller för år 2015 och indexregleras
i överensstämmelse med § 10 och § 22 i taxa för Lidköpings kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

