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Uppsala Vatten och Avfall AB
Box 1444, 751 44 Uppsala
018-727 94 00
kundtjanst@uppsalavatten.se

Provfaktura

ANLÄGGNING 4034118 UPPSALAVÄGEN 1
FÅLHAGEN 123:7

VATTEN & AVLOPP

V33463Mätarnummer:
Årsförbr:

Senaste avläsning:
Tot. årskostn: kr

m³
5 35385

132 2020-03-31
m³Dricksv, spillv, dagv fastighet, dagv gata

Fast avgift -2020-04-01 2020-06-30 1,00 à 621,58st 2 500,00 kr/år
Avgift per lägenhet, boende -2020-04-01 2020-06-30 1,00 à 356,79st 1 435,00 kr/år

kr16,68m³ 350,28à212020-06-302020-04-01 -

Förbrukning från
till

132
153 2020-06-30

Avläst
Beräknad

2020-03-31

-2020-04-01 2020-06-30 1,00 à 187,72st 755,00 kr/år
-2020-04-01 2020-06-30 1,00 à 55,45st 223,00 kr/år

Förbrukningsavgift per m³ vatten

HUSHÅLLSAVFALL 
Grundavgift, enfamiljshus 
Restavfall 190 liter 7 tömn/år 0-10 m 
Matavfall 130 liter 26 tömn/år 0-10 m -2020-04-01 2020-06-30 1,00 à 56,69st 228,00 kr/år

0,49Öresavrundning

Använd bifogade inbetalningskort.
Vid betalning via internet ange OCR-
nummer.
Vid försenad betalning debiteras dröjs-
målsränta enligt gällande räntelag

BG 363-1090

Momsregnr:
SE556025005101
Godkänd för F-skatt

Moms ingår med:

(25%) 325,71 beräknat på 1 302,80
Summa oss tillhanda senast 2020-05-29

1 629,00

Till bankgironr

363-1090

Med denna avi kan du betala på alla bankkontor eller via
* Bankgiro                   * Personkonto
* Privatgiro                  * Balanskonto
* Sparbanksgiro
Använder du Bankgirots Leverantörsbetalningsrutin (LB)
ange nedanstående referensnr.

Inbet avgift (ifylls av banken)

INBETALNING/GIRERING     AVI

Betalningsavsändare

Från bankgironr (vid girering)
Betalningsmottagare

UPPSALA VATTEN OCH AVFALL AB
VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN DEN AVLÄSES MASKINELLT

Referensnr Kronor öre

OCR-nr
2020-05-29

Betalning oss tillhanda
1 629,00senast

2660000007ANDERSSON ANNA

UPPSALA
UPPSALAVÄGEN 1
75647
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1. Ange fakturanummer när du kontaktar oss med
frågor om din faktura.

2. Vårt nummer på din anläggning och på vilken adress
och fastighetbeteckning den finns. 
 
VATTEN & AVLOPP

3. Dina VA-tjänster; dricksvatten, spillvatten (avloppet)
och dagvatten (vatten från tak, mark och dränering).

4. Årsförbrukning baserad på din senaste avläsning.
Nyinflyttade får en standardförbrukning på 180 kbm. 
Den justeras när du rapporterar din mätarställning. 

5. Beräknad årskostnad för vatten och avlopp.
6. Ditt mätarnummer. Står också på mätaren.
7. Fast avgift, en årsavgift som alla betalar för att vara

anslutna till den allmänna VA-anläggningen. Delas
upp under året. 
Lägenhetsavgift, en årsavgift som baseras på hur 
många bostadsenheter med egen ingång och möjlig-
het till matlagning det finns i fastigheten. Delas upp 
under året.

8. Vattenförbrukning enligt avläsning och beräkning för
hela fakturaperioden baserat på din årsförbrukning.
Förbrukningsavgift per kubikmeter vatten. Base-
ras på den senaste avläsningen och din beräknade
årsförbrukning. Kontrollera gärna om den beräknade
mätarställningen stämmer på mätaren i slutet av den
period som fakturan gäller. Om den inte gör det så får
du gärna rapportera in mätarställningen. Om vi har
tagit för mycket eller för lite betalt så justeras det på 
kommande fakturor. 

HUSHÅLLSAVFALL
9. Grundavgift för hushållsavfall. Finansierar återvin-

ningscentraler och behandling av det avfall som 
kommer in där. Täcker också kostnader för planering, 
information, fakturering och kundtjänst.

10. Tömningsavgift. Täcker kostnaden för kärl (soptun-
nor), tömning, transport och behandling. Avgiften
påverkas av avfallstyp, kärlstorlek, hämtningsintervall
och dragavstånd (antal meter mellan kärl och bil).
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Fakturaförklaring - för mer information om våra taxor se www.uppsalavatten.se


