Brukningstaxa
för Uppsala kommuns
allmänna vatten
och avloppsanläggning

Begreppsförklaringar
För fullständiga definitioner hänvisas till tekniska nomenklaturcentralens handbok
”Plan- och byggtermer 1994” (TNC 95).
ABVA
Allmänna bestämmelser för brukande av Uppsala kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning (ABVA).
Allmän VA-anläggning
Vatten- och avloppsledningar inom verksamhetsområdet som förser bostadshus och
annan bebyggelse med vatten och avlopp. Den som driver allmän VA-anläggning är anläggningens huvudman. I Uppsala kommun är Uppsala Vatten och Avfall AB huvudman.
Avloppsvatten
Spillavloppsvatten: Förorenat vatten från hushåll, industri, serviceanläggning m m som
leds till reningsverk.
Dagavloppsvatten: Vatten från markytan eller byggnadskonstruktion som i de flesta fall
ej leds till reningsverk, t ex regnvatten, smältvatten, framträngande grundvatten, dräneringsvatten.
Dricksvatten
Vatten tjänligt för förtäring, matlagning m m = kranvatten.
Förbindelsepunkt
Punkt där fastighets ledning kopplas in till den allmänna VA-anläggningen. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighets VA-installation och den allmänna VA-anläggningen.
Servisledning
Ledning som förbinder byggnad eller fastighet med den allmänna VA-anläggningens
ledningsnät.
a) Ledning som sammanbinder fastighet med förbindelsepunkt = fastighetsägarens servisledning.
b) Ledning som förbinder allmän distributionsledning med förbindelsepunkt = kommunens servisledning.
VA
Förkortning av vatten och avlopp.
VA-installation
Ledningar för vatten och avlopp inom fastighet, såväl i mark som i byggnad, dragna
från förbindelspunkt samt anordningar förbundna med dessa ledningar. Med anordning
avses kranar, toaletter etc i byggnad samt kranar, brunnar etc utomhus.
VA-verket
Med VA-verket avses Uppsala Vatten och Avfall AB.

Denna taxa antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2008 och gäller
tillsvidare från och med den 1 januari 2009. Aktuella priser redovisas i separat
prisbilaga.
§§ 1–12 avser anläggningstaxan som endast gäller avgifter för anslutning till
Uppsala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

§ 13
För att täcka nödvändiga kostnader för Uppsala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av fastighet inom anläggningens verksamhetsområde och
annan som enligt lag om allmänna vattentjänster SFS 2006:412 jämställs med fastighetsägare, betala avgifter enligt denna taxa.

§ 14
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) som redovisas separat i
särskild anläggningstaxa (§§ 1-12) och brukningsavgifter (periodiska avgifter) som

redovisas i denna taxa (§§ 13-21). Vid avgiftsberäkningar tillämpas avrundningsreglerna
i Svensk Standard SS 01 41 41.

§ 15
15.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.
a) Avgift uttas per mätställe i fastighet enligt formeln:
AxX+Bx X
X=
A=
B=
För abonnenter med låg årsförbrukning, under 50 m3,
debiteras brukningsavgift (minimiavgift)
b) Särskild reningsavgift för i spillvatten avledd extra
föroreningsmängd, enligt punkt 15.8, debiteras

årsförbrukningen i m3
enligt prisbilaga
enligt prisbilaga
enligt prisbilaga

enligt avtal

c) Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga nyttigheter (vatten, spillvatten och
dagvatten) debiteras reducerade avgifter enligt prisbilaga:
För endast vattenförsörjning
40 % av full avgift
För endast spillvatten
50 % av full avgift

För endast dagvatten
varav för dagvatten från fastighet
och för dagvatten från gator och
övriga allmänna platser

10 % av full avgift
5%
5%

15.2 Har VA-verket medgivit att för vissa speciella fastigheter,
vattenförbrukningen tills vidare inte ska fastställas
genom vattenmätare, debiteras brukningsavgiften som
fast avgift

enligt prisbilaga

15.3 För spillvattenmängd, som efter VA-verkets medgivande
avleds till dagvattennätet (kylvatten och dylikt),
debiteras avgift

enligt avtal

15.4 För så kallat byggvatten debiteras avgift

enligt prisbilaga

15.5 Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
15.6 För extra arbeten, som utförs av VA-verket
avseende vattenmätare, mätaravläsningar och
avstängningsventiler, debiteras avgifter

enligt prisbilaga

15.7 För sådana arbeten, som inte är prissatta i taxan och för vilka VA-verket är berättigad att ta ut särskild ersättning, träffas överenskommelse med fastighetsägaren
om ersättningens storlek, som ska avse VA-verkets självkostnader för arbetet i
fråga.
15.8 Som extra föroreningsmängd räknas mängd SS, BOD7, P och N utöver vad som
motsvaras av följande gränsvärden för föroreningshalter:
SS
0,250 kg/m3
BOD7
0,280 kg/m3
P
0,012 kg/m3
N
0,077 kg/m3
Avledande av spillvatten med extra föroreningsmängd förutsätter att avtal träffats
mellan VA-verket och fastighetsägaren. Spillvatten från bostadsfastighet anses
normalt inte innehålla extra föroreningsmängd.

§ 16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som motsvarar levererad vattenmängd
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet, ska avgift för spillvattenavlopp betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad eller på
annat sätt som överenskommits mellan VA-verket och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund
än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 17
Reserveras för eventuell indexreglering.

§ 18
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 15 och 16, träffar VAverket i stället avtal om avgiftens storlek.

§ 19
Avgifter enligt §§ 15 och 16 debiteras för period som VA-verket beslutar om.
Betalas inte debiterat belopp på förfallodagen eller tidigare debiteras dröjsmålsränta
enligt 6 § räntelagen.
Har inte mätaravläsning genomförts inför varje debitering, får mellanliggande debiteringar göras efter uppskattad förbrukning, dock ska mätaravläsning och debitering efter
verklig förbrukning ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering ska
därutöver göras på fastighetsägares begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 20
20.1 Har fastighetsägare begärt att VA-verket ska företa särskild åtgärd för att underlätta eller möjliggöra brukandet av den allmänna anläggningen på grund av fastighetens VA-förhållande, har VA-verket rätt att träffa avtal om brukningsavgiftens
storlek.
20.2 Har vattentillförseln till fastighet avstängts eller reducerats på grund av att
fastighets
ägaren åsidosatt sin skyldighet påförs fastighetsägaren VA-verkets
kostnader för åtgärder i samband med detta.
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Uppsala Vatten och Avfall AB
Box 1444, 751 44 Uppsala
Telefon växel: 018-727 93 00
E-post: uppsalavatten@uppsalavatten.se
Telefon kundtjänst: 018-727 94 00
E-post: kundtjänst@uppsalavatten.se
Hemsida: www.uppsalavatten.se
Facebook: uppsalavattenochavfall

Uppsala Vatten ansvarar för kommunens
vattenförsörjning och avfallshantering.
Med avancerad teknik och stort kunnande
levererar vi dricksvatten, renar avlopps
vatten, tar hand om hushållsavfall,
producerar biogas samt återvinner avfall.

