Prisbilaga 2018
till anläggningstaxa för vatten
och avlopp i Uppsala kommun

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

5.1 		 För bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet tas anläggningsavgift
ut per fastighet enligt följande:
Från och med 2009-01-01 och tills vidare
a) En avgift för varje uppsättning servisledningar som dras till
förbindelsepunkter för V, S och Df ............................................................. 32.400:b) En grundavgift för varje fastighet ............................................................ 37.800:c) En avgift per m2 tomtyta ..........................................................................13:50:d) En avgift per lägenhet ........................................................................... 13.500:Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i § 4.1 angivna ändamål, se § 8.
5.2		 I de fall servisledning utförs senare än i samband med utförande av ledning i gata,
väg eller dylikt tas utöver servisavgiften ett belopp ut motsvarande 50% av denna
avgift.

5.6		 I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet som
används för i § 3 andra stycket avsedda ändamål, räknas varje påbörjat 150-tal m2
bruttoarea enligt Svensk Standard som en lägenhet.
		 För utrymmen i bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet som används för
studentkorridor eller gruppboende för handikappade och äldre, räknas varje påbörjat
100-tal m2 bruttoarea enligt Svensk Standard som en lägenhet.
6.1 		 För annan fastighet tas anläggningsavgift ut per fastighet enligt följande:
		 Från och med 2018-04-01 och tills vidare
		 a) En avgift för varje uppsättning servisledningar som dras till
		 förbindelsepunkter för V, S och Df ............................................................. 47.250:		 b) En grundavgift för varje fastighet ............................................................ 74.250:		 c) En avgift per m2 tomtyta........................................................................... 40:50:		 Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i § 4.1 angivna ändamål, se § 8.

6.2 		 I de fall servisledning utförs senare än i samband med utförande av ledning i gata, väg
eller dylikt tas utöver servisavgiften ett belopp ut motsvarande 50% av denna avgift.
6.5 		 Tomtyteavgift enligt § 6.1 c) tas inte ut för den delen av fastighets tomtyta som
överskrider 20.000 m2.
7.1 		 För obebyggd fastighet tas anläggningsavgift ut per fastighet med de procentsatser
per avgiftskategori som anges i § 7.
		 För sådana arbeten enligt § 12, som inte är prissatta i taxan och för vilka huvudmannen är berättigad att ta ut särskild ersättning, träas överenskommelse med fastighets
ägaren om ersättningens storlek, som ska avse huvudmannens självkostnader för
arbetet i fråga.
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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.

