Prisbilaga 2018
till brukningstaxa för Uppsala
kommuns allmänna vatten och
avloppsanläggning

Denna taxa antogs av kommunfullmäktige den 7 november 2017 och
gäller tills vidare från och med den 1 april 2018. Utöver de angivna
avgifterna tillkommer lagstadgad mervärdesskatt med för närvarande 25%.

15.1

För bebyggd fastighet:
a) Avgift tas ut per mätställe i fastighet enligt formeln:
A x X + B x √X
X = årsförbrukningen i m3
A = 18:50
B = 136:80
För abonnenter med låg årsförbrukning (under 50 m3) debiteras brukningsavgift
motsvarande 50 m3 vilken utgör årlig minimiavgift.
b) En särskild reningsavgift för i spillvattenavlopp avledd extra föroreningsmängd,
enligt brukningstaxans punkt 15.8, avseende: SS, suspenderad substans, BOD7,
organiskt material mätt som biokemisk syreförbrukning P, totalfosfor och N, totalkväve, fastställs genom särskilt avtal.
c) Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga nyttigheter (vatten, spillvatten och
dagvatten) erläggs reducerade avgifter enligt följande:
För endast vattenförsörjning........................................................... 40% av full avgift
För endast spillvatten..................................................................... 50% av full avgift
För endast dagvatten..................................................................... 10% av full avgift
varav för dagvatten från fastighet........................................................................5%
och för dagvatten från gator och övriga allmänna platser....................................5%
Vissa speciella fastigheter för vilka VA-verket medgivit att VA-försörjningen tills
vidare inte ska fastställas genom vattenmätare debiteras brukningsavgift efter
bedömningen i varje enskilt fall, dock gäller följande miniavgifter:
För samtliga nyttigheter
(vatten, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp) ......................................4.300 kr/år
varav för vattenförsörjning ......................................................................1.720 kr/år
för spillvattenavlopp ...............................................................................2.150 kr/år
och för dagvattenavlopp ...........................................................................430 kr/år

15.3

För icke förorenad spillvattenmängd, som efter VA-verkets medgivande avleds
till dagvattennätet (kylvatten och dylikt) betalas avgift enligt särskilt avtal.

15.4

För s.k. byggvatten debiteras brukningsavgift enligt § 15.1 a).
Om mätning inte sker, debiteras per lägenhet ............................................... 540 kr

15.6

Extra arbeten avseende vattenmätare, mätaravläsning och avstängningsventiler:
15.6.1 Provning av vattenmätare, på begäran av abonnent,
och mätaren härvid godkänns:
Nedtagning, provning och uppsättning ....................................................... 1.200 kr
15.6.2 Förtida byte av vattenmätare på begäran av abonnent.................... 1.200 kr
15.6.3 För sönderfrusen eller på annat sätt skadad vattenmätare, som måste
bytas utöver normala revideringsintervaller, gäller följande avgifter:
a) Mindre vattenmätare, upp till QN 10........................................................ 1.200 kr
b) Större vattenmätare, över QN 10......... Arbetskostnad och mätarkostnad + 20%
15.6.4 Avstängning och återinkoppling......................................................... 840 kr
15.6.5 Förgävesbesök vid avtalad tid för uppsättning,
byte eller avläsning av vattenmätare............................................................... 240 kr
15.6.6 Arbeten som på fastighetsägares begäran utförs
utanför ordinarie arbetstid debiteras utöver gällande avgift............................. 300 kr
15.6.7 Olovligt öppnad eller stängd servisventil samt
olovlig borttagen eller uppsatt vattenmätare................................................ 3.000 kr

15.7

För sådana arbeten som inte är prissatta i taxan debiteras självkostnad.
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Uppsala Vatten ansvarar för kommunens
vattenförsörjning och avfallshantering.
Med avancerad teknik och stort kunnande
levererar vi dricksvatten, renar avloppsvatten, tar hand om hushållavfall,
producerar biogas samt återvinner avfall.

