Information om VA-föreningar
Vi samlar här svar på frågor som vi ofta får om vatten- och avloppsföreningar.

Vad är en vatten- och avloppsförening (VA-förening)?

En VA-förening kan bildas av invånare som bor utanför det verksamhetsområde som kommunen
ansvarar för att förse med vatten och avlopp. VA-föreningen bygger då ett eget ledningsnät och
ansluter det till kommunens.
Vid anslutning utanför verksamhetsområdet avgör Lidköpings kommun i varje enskilt fall om
VA-anslutning är möjlig och var anslutningspunkten ska vara, och upprättar sedan ett avtal med
föreningen. Om det finns en VA-förening i området kring din fastighet är det till denna du vänder dig med frågor om anslutning.
För övriga föreningsfrågor och information om anslutning till kommunens vatten- och
avloppssnät, är ni välkomna att kontakta Vatten-Avlopp.

VA-taxan består av två delar

I VA-taxan ingår dels en anläggningsavgift, som är en engångsavgift, dels en brukningsavgift.
Brukningsavgiften består i sin tur av två delar – en fast och en rörlig del, och den rörliga beror på
hur mycket vatten du förbrukar.

(Anläggnings- och brukningsavgifter, och villkoren för dessa, följer de allmänna bestämmelser för brukande
av Lidköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA), och gällande VA-taxa alternativt
Villkor och avgifter utanför verksamhetsområdet.)

Vad är en anläggningsavgift?

Anläggningsavgift är en engångsavgift som bidrar till att täcka kostnaderna för Lidköpings
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (det vill säga vattenverk, avloppsreningsverk, huvudledningar, pumpstationer med mera).
Föreningen betalar anläggningsavgiften till kommunen i samband med anslutning. Föreningen är skyldig att löpande meddela kommunen nya anslutningar.

Anläggningsavgift för vatten eller avlopp
Vattenförening per fastighet

inklusive moms
12 000 kr

Om det finns två eller flera lägenheter på
samma fastighet tillkommer per lägenhet*

8 310 kr

Anläggningsavgift för vatten och avlopp
Vattenförening per fastighet

Om det finns två eller flera lägenheter på
samma fastighet tillkommer per lägenhet*
*Lägenhet = en bostadsdel som infattar toalett
och köksutrymme/pentry.

inklusive moms
18 000 kr
12 000 kr

Vad är en brukningsavgift?

Brukningsavgift är den löpande avgift som ni betalar för de vatten- och avloppstjänster ni har
tillgång till. Avgiften är uppdelad i en fast och en rörlig del. Vi debiterar föreningen samtliga avgifter för alla fastigheter som ingår. Föreningen ansvarar därefter för att fördela avgifterna bland
sina medlemmar.
Det finns två olika avgiftsmodeller för föreningen att välja mellan:

1. rörlig modell där föreningen mäter vattenförbrukningen vid föreningens anslutnings-

punkt, och betalar en avgift som inkluderar både vatten och avlopp, alternativt enbart vatten.
Denna modell kräver att alla är anslutna till vatten. Modellen är ekonomisk fördelaktig om
föreningen har en liten andel medlemmar som är ansluten avlopp. Avloppsföreningar kan
bara använda schablonmodell.

2. schablonmodell som används när medlemmar i föreningen är anslutna till vatten men flera inte är anslutna till avlopp. Vid schablonmodellen mäts vattenförbrukningen vid föreningens anslutningspunkt och man betalar sedan vattnet utifrån förbrukningen. Medlemmarna
som har anslutit avlopp betalar en fast årlig avgift för sitt avlopp.

Brukningsavgift utanför verksamhetsområde 2017
Fast årlig avgift per fastighet

Rörlig avgift vatten och avlopp
Rörlig avgift enbart vatten

inklusive moms
1 065 kr

17,34 kr/m3
6,70 kr/m3

Brukningsavgift enbart avlopp utan mätning 2017
Fast årlig avgift per bostadsfastighet med
en lägenhet
Fast årlig avgift per extra lägenhet

inklusive moms
2 870 kr*
1 600 kr

* Fast årlig avgift per fastighet (1 065 kr) ingår i denna avloppsavgift.
Hus på ofri grund likställs med fastighet.

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Ring kommunens kontaktcenter på 0510-77 00 00.
Du kan också skicka e-post till va-kund@lidkoping.se

