
TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- 
ANLÄGGNING 2011 
 
Antagen av styrelsen 2010-11-25 
 
§ 1  
 
För att täcka nödvändiga kostnader för Karlskoga Miljö ABs allmänna vatten- och avlopp-
sanläggning skall ägare av fastighet inom anläggningens verksamhetsområde och annan som 
enligt § 2 lag om allmänna vattentjänster (va-lagen 2006:412), jämställdes med fastighets-
ägare, betala avgifter enligt denna taxa. 
 
§ 2  
 
Avgifterna utgöres av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
 
§ 3 
 
Mom. 1 Avgiftsskyldighet föreligger enligt 24-38 §§ va-lagen för följande ändamål: 
 
- vattenförsörjning till fastighet 
- spillvattenavlopp från fastighet 
- dag- och dräneringsvattenavlopp från fastighet 
 
Mom. 2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen vattenförsörjning, spillvatten-

avlopp samt dag- och dräneringsvattenavlopp från fastigheten, inträder när 
Karlskoga Miljö AB upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat 
fastighetsägaren därom. 

 
 
ANLÄGGNINGSAVGIFTER 
 
§ 4  
 
Anläggningsavgifter avser att täcka anläggningskostnaderna för det lokala vatten -, spill- och 
dagvattennätet samt en vatten- och avloppsservis för varje fastighet fram till 
förbindelsepunkten . 
 
Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, obebyggd fastighet och annan fastighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
§ 5 
 
För bostadsfastighet inom verksamhetsområdet skall anläggningsavgiften vid 
avgiftsskyldighet utgå enligt nedan 
 
Mom. 1 För fastighet med ett enfamiljshus eller ett tvåfamiljshus  
 
 a) anläggningsavgift för V, S och D 82 000 kr 
 b) anläggningsavgift för V och S 74 000 kr 
 c) anläggningsavgift för V eller S 42 000 kr 
 
Mom.2 För fastighet med flerfamiljshus 
 
 a) Grundavgift     35 000 kr 
 
 b) Avgift per m² våningsyta         100 kr 
  
 c) Avgift per m² förråds- och lagerytor, pannrum          50 kr 
 

d) Avgift per m² tomtyta                             8 kr 
 
 Minsta anläggningsavgift för flerfamiljshus- och industri fastighet är 74 000 kr 
 
 
Anm. 1 Våningsytan bestämmes efter visade och av Karlskoga Miljö AB godkända 

ritningar, eller efter uppmätning av byggnaden. 
 Våningsytan är den sammanlagda horisontella ytan av samtliga våningar 

inklusive källare och vindsvåningar. Planen begränsas av omgivande 
ytterväggars utsidor. 

 Till våningsyta räknas ej vindskontor, skyddsrum och fristående garage/förråd 
utan anslutning till vatten och avlopp. 

 
Anm. 2 Om dagvatten omhändertages på egen fastighet enligt mom 2 avgår avgift för 

tomtyta enligt d) 
 
Anm.  3 Om fastighetsägare bekostar och utför gräv- och återställningsarbete inkl. 

materiel och Karlskoga Miljö AB utför inkoppling i huvudledningsnät inklusive 
avstängningsventil för vatten utgår avgift med 18 000 kr för respektive V, S och 
D. Gäller utanför verksamhetsområdet. 

 
§ 6  
 
För obebyggd fastighet erlägges anläggningsavgift när omständigheterna särskilt motiverar 
detta och sedan Karlskoga Miljö AB fattat särskilt beslut därom. 
 
 
 
 
 



 
§ 7  
 
För annan fastighet, typ industrifastighet, erlägges avgift enligt § 5 mom. 2 om nyttan av VA-
anslutningen för fastigheten i huvudsak är densamma som nyttan för bostadsfastighet. 
Kontors-, affärs- och personallokaler eller andra liknande utrymmen klassas som våningsyta. 
Om nyttan av VA-anslutningen skulle avvika från nyttan för bostadsfastighet kan Karlskoga 
Miljö AB ändra avgiften i varje särskilt fall. 
 
§ 8 
 
För fastighet enligt § 5 mom 2 där endast två av ändamålen V, S och D är aktuella erläggs 
avgift i % av full avgift  
 
Avgift    
   
Grundavgift 100 % 
Avgift per m² tomtyta 70 % 
Våningsyteavgift 70 % 
Avgift per m² förråds-, lagerytor och pannrum 70 % 
 
För fastighet enligt § 5 mom 2 där endast ett av ändamålen V, S och D är aktuellt erläggs 
avgift i % av full avgift 
 
Grundavgift    90 % 
Avgift per m² tomtyta   40 % 
Våningsyteavgift   40 % 
Avgift per m² förråds-, lagerytor och pannrum 40 % 
 
Särskild anläggningsavgift för dagvattenanslutning utgår ej för fastighet, som före denna taxas 
ikraftträdande varit ansluten till sådan del av avloppsnätet där dagvattenutsläpp varit medgivet 
typ kombinerat avloppssystem. 
 
§ 9 
 
Anläggningsavgifter, beräknade enligt § 5 ovan, innefattar kostnaden för en servisledning för 
vatten och skilda servisledningar för spillvatten och dagvatten under förutsättning att samtliga 
ledningar kan utföras samtidigt och i gemensam rörgrav. 
 
För ytterligare serviser eller för flyttning av äldre servis på fastighetsägarens begäran, erläg-
ges avgifter för varje servis enligt följande: 
 
Mom. 1 Vatten- och avloppsledningar i gemensam rörgrav: 
 
 a) Fastighet med ett enfamiljshus eller ett två- 
     familjshus    23 000 kr 
 
 b) Övriga fastigheter   28 000 kr 
 



Mom. 2 Ledning i särskild rörgrav: 
 

a) Fastighet med ett enfamiljshus eller ett tvåfamilshus 
 

Vattenservis   21 000 kr 
 
Avloppsservis (en eller två ledningar) 21 000 kr 

 
b) Övriga fastigheter: 

 
Vattenservis   26 000 kr 
 
Avloppsservis (en eller två ledningar) 26 000 kr 
 

Mom.  3 För servisledning som ej används utgår avgift för proppning med gällande 
timtaxa. 

 
§ 10 
 
Uppförs ny bebyggelse på fastighet som bildats av förut bebyggd fastighet eller delar därav 
och som föranleder ny förbindelsepunkt debiteras full anslutningsavgift. 
 
§ 11 
 
Om på begäran av fastighetsägare ledningar anlägges på större djup än normalt eller extra 
ledning utföres inom sådan del av verksamhetsområdet, där erforderliga ledningar för vatten-
försörjning och avlopp finnes, skall anläggningskostnaden för ledningen helt och hållet eller 
delvis åvila fastighetsägaren. 
 
Begär fastighetsägaren anslutning som medför avsevärt större anläggningskostnad än för jäm-
förliga fastigheter i allmänhet, skall fastighetsägaren helt eller delvis bestrida anläggnings-
kostnaden. 
 
Om en enskild anläggning blir onyttig till följd av att Karlskoga Miljö AB ansluter anlägg-
ningen till den allmänna va anläggningen kan efter prövning skärlig ersättning utgå till den 
enskilde anläggningens ägare. 
 
§ 12 
 
För industrier eller andra inrättningar, där på grund av spillvattnets mängd och beskaffenhet 
särskilda åtgärder för avledande eller rening är påkallade, äger Karlskoga Miljö AB efter 
vederbörlig prövning meddela särskilda villkor och föreskrifter. 
 



BRUKNINGSAVGIFTER 
 
§ 13 
 
I fråga om fastighet, för vilken den allmänna va- anläggningen brukas, skall brukningsavgift 
erläggas enligt följande. 
               
Mom.1 Förbrukningsavgift per m3 levererat renvatten för 
                

a) Vattenförsörjning 4,50 kr  
 

b) Spillvattenavlopp                           8,30 kr  
 
c) Ackordstaxa (endast avloppsanslutning) 15,65 kr  
 
 

Mom.2  Fast avgift per mätare och år 
 
               Anslutnings- Ungefärligt Avgift per år 
               nummer mm                                maxflöde m3/h                          
                                                                    
                        20      5                    2 356    kr 
                        25    12                    8 564    kr 
                        40    20                  17 128    kr 
                        50    30                  22 840    kr 
                        80  120                  68 712    kr 
                      100  180                  85 644    kr 
 
                                           
  
   Mom.3    Förbrukningsavgift vid påtvingad 
                  pumpning av spillvatten, per m3   7,00 kr 
 
  Mom.4     Avgift per år och avfallskvarn, villa                  150,00 kr 
                                               avfallskvarn, storkök                  1750,00 kr 
 
 
  Mom.5      Sommarvattenabonnemang:    1100 kr 
                                                                                                                         
  Mom. 6     Extra mätare, hyra per år: 
                     
                   Anslutning 20 mm 300 kr 
 Anslutning 25 mm 600 kr 
 Anslutning 40 mm                     1 200 kr 
    
Mom. 7   Provkörning mätare    500 kr/gång 
 Byte sönderfrusen mätare    800 kr 
 Ned- och uppmontering mätare   500 kr/gång 
 



Mom.   8  Brandpostmätare 
  
Hyra per månad 200 kr 

 Vattenavgift 4,30/m³ 
 Minimihyra 500 kr 
                   
 
§ 14 
 
För fastighet, som endast är ansluten till och brukar vattenledningsnätet erlägges avgift enligt 
§ 13 mom.1 a samt avgiften enligt mom.2. 
 
För fastighet med ett enfamiljshus eller ett tvåfamiljshus som endast är ansluten till 
spillvattennätet erlägges avgift enligt § 13 mom 1c) och halva avgiften enligt § 13 mom 2 för 
20 mm mätare. Mängden spillvatten skall baseras på från den privata vattentäkten förbrukat 
renvatten. Mätare tillhandahålles av Karlskoga Miljö AB. Om mätning ej kan ske beräknas 
årsförbrukningen till 140 m³/år. 
 
För undermätare skall en årlig hyra erläggas enligt § 13 mom.6. I denna hyra ingår kostnaden 
för uppsättning och nedtagning av mätare samt avläsningar. 
 
För fastighet, som är ansluten till Karlskoga Miljö: ABs vatten- och avloppsanläggning över 
privat ledningsnät enligt § 10, skall full brukningsavgift erläggas enligt §§ 13 och 14. 
 
Fastighet, som i större utsträckning än normalt använder renvattnet på sådant sätt, att det icke 
tillföres den allmänna avloppsanläggningen, må efter ansökan befrias från skyldighet att er-
lägga spillvattenavgift för denna del av det levererade renvattnet. För erforderlig undermätare 
skall mätarhyra utgå enligt tredje stycket ovan. 
 
§ 15 
 
Vid vattenläckage inom fastigheten kan Karlskoga Miljö AB efter ansökan och reparation av 
felet medge reducering av brukningsavgiften. 
 
§ 16 
 
Installation av avfallskvarn får endast ske efter särskild prövning av Karlskoga Miljö AB. För 
installerad avfallskvarn erlägges avgift enligt § 13 mom.4. 
 
§ 17 
 
Årsavgift för sprinklerförsörjning, privat brandpost eller motsvarande: 
 
Anslutning  Pris 
 
100 mm  9 500 kr/år 
150 mm                     10 400 kr/år 
200 mm                     11 400 kr/år 
                                                  
 



ÖVRIGA BESTÄMMELSER 
 
§ 18 
 
Karlskoga Miljö AB kan, under vissa omständigheter, medge undantag från det som 
formulerats ovan i denna taxa. 
 
§ 19 
 
Karlskoga Miljö AB bedömer tolkning och tillämpning av denna taxa. 
 
§ 20 
 
Ändring av avgifter beslutas av styrelsen i samband med förslag till budget för nästkommande 
år. Ändrad avgift skall tillämpas vid debiteringar fr o m 1 januari budgetåret. 
 
§ 21 
 
Utöver ovan angivna avgifter tillkommer den vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatten. 
 
 
IKRAFTTRÄDANDE 
 
§ 22 
 
Denna taxa träder i kraft 2011-01-01. Om byggnadslov erhållits, installationshandlingar 
inlämnats och byggnadsarbetena påbörjats före nämnda datum, skall tidigare taxa tillämpas. 
 
 
 
   


