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TAXA 

för Hällefors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning . 
Antagen av kommunfullmäktige den 2020-XX-XX. 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Hällefors kommun. 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Hällefors kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 
ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och 
underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda. 

§ 2 

Avgifterna utgörs av 

Anläggningsavgifter: En engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en 
allmän va-anläggning. 

Brukningsavgifter: En periodisk avgift för täckande av drift- och 
underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för 
en allmän va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift. 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med  

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med 
bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 
bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål 
där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor  Förvaltning Stormarknader 
Butiker Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell Restauranger 
Hantverk Småindustri 
Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och 
som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men 
inte ännu bebyggts. 
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en 
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd 
fastighet som används för i 3 § andra stycket avsedda ändamål och där begreppet 
lägenhet inte är lämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller 
mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp 
från fastighet 

Ja Nej 

Dg, dagvattenavlopp från allmän 
platsmark 

Nej Nej 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet 
och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda 
och fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna 
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att 
allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen 
om allmänna vattentjänster är uppfyllda.  

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad 
mervärdesskatt. 

§ 5  

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas 
anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av 
varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

34 161,60 42 702,00 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df, 

39 040,80 48 801,00 

c) en avgift per m2 tomtyta 33,92 42,40 

d) en avgift per lägenhet 14 640,80 18 301,00 

e)* en grundavgift för bortledande av  
Df, om bortledande av dagvatten sker 
utan att förbindelsepunkt för  
Df upprättats. 

11 224,80 14 031,00 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall 
avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom 
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam 
för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 
avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte 
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 
c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad 
som föreskrivs i 8.2.
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5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, 
eller efter annan ritning eller uppmätning som Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen godkänner. 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelse-
punkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut 
erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven 
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande 
lägenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 

§ 6  

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.  

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) 
 

en avgift avseende framdragning av 
varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

63 642,40 79 553,00 

b) 
 

en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df 

74 709,60 93 387,00 

c) 
 

en avgift per m2 tomtyta 
1 – 5 000 m2 
5 001 – 10 000 m2 
10 001 – 20 000 m2 
20 001 – 50 000 m2 
50 001 m2 -  

 
40,32 
35,04 
30,72 
25,44 
21,28 

 
50,40 
43,80 
38,40 
31,80 
26,60 

d)* 

 

en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

21 307,20 26 634,00 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall 
avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom 
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 
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6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
godkänner. 

6.4 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  kan, om godtagbar säkerhet 
ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets 
areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på 
fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla 
och resterande tomyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den 
dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelse-
punkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).  

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut 
erlagd. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 

§ 7   

7.1 Uttag av anläggningsavgift för obebyggd fastighet tas ej ut för närvarande. 

§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, 
skall erläggas reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 80% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 90% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 
Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% 20% - 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% 20% - 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100% - 
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Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% 20% - 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% - 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), 
eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte 
tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda 
avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av 
avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika 
tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än 
övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en 
etableringsavgift om 50 %  av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens merkostnader till följd av att arbetet inte 
utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall 
erlägga anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning 

0,00 0,00 

 

§ 10 

Vakant 

§ 11 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med 
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster 
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
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§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i 
räkning. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall 
erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle 
ha skett. 

12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift 
fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår 
till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och 
övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. 
Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till 
betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess 
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande 
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett 
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – 
inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att 
omgående anmäla till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen när det ändrade 
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 
dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan 
avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ledningar utförts på annat sätt eller försetts 
med andra anordningar än Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bedömt 
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen överenskomna kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för 
redan befintlig och finner Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skäl bifalla 
ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya 
servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till 
den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del. 

13.3 Finner Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen påkallat att utföra ny 
servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans 
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det 
avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och 
skick.
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Brukningsavgifter (§§ 14–22) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad 
mervärdesskatt. 

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år 
Villor och småhus med max två 
lägenheter 
1 st qn 2,5 m³/h 
Flerbostadshus, företag och övrigt 
1 st qn 2,5 m³/h 
2 st qn 2,5 m³/h 
3 st qn 2,5 m³/h 
1 st qn 6,0 m³/h 
2 st qn 6,0 m³/h 
3 st qn 6,0 m³/h 
1 st qn 10,0 m³/h 
2 st qn 10,0 m³/h 
3 st qn 10,0 m³/h 
1 st 50-80 mm 
1 st ≥ 100 mm 

2 803,20 
 

8 129,60 
16259,20 
24 388,80 
21 136,80 
42 273,60 
63 410,40 
54 956,00 

109 912,00 
164 868,00 
197 841,60 
712 229,60 

3 504,00 
 

10 162,00 
20 324,00 
30 486,00 
26 421,00 
52 842,00 
79 263,00 
68 695,00 

137 390,00 
206 085,00 
247 302,00 
890 287,00 

b) en avgift per m3 levererat vatten 22,40      28,00 

 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål 
reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 70% 70% - - 

Avgift per m3 14.1 b) 40% 60% - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bestämt att för 
bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom 
mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 
150 m3/lägenhet.  



 

 

 

11 

 

14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning 
inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig 
avgift med ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a).  

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen undersöka mätaren, om 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen finner det nödvändigt eller om fastig-
hetsägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 
2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen rätt att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens beslut 
efter genomförd undersökning eller Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens 
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och 
miljödomstolen.  

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 
godkänns, skall fastighetsägaren ersätta Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för 
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18. 

§ 15 

Vakant 

§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till 
avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd 
spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 
överenskommits mellan Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och 
fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan 
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten 
och spillvatten är avsevärd. 

§ 17 

Vakant 
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§ 18 

Har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen på fastighetsägarens begäran vidtagit 
åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet 
vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen debiteras följande avgifter: 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 590,40 738,00 

Uppsättning av vattenmätare 590,40 738,00 

Avstängning av vattentillförsel 590,40 738,00 

Påsläpp av vattentillförsel 590,40 738,00 

Montering och demontering av  
strypbricka i vattenmätare 

1 180,00 1 475,00 

Undersökning av vattenmätare 685,60 857,00 

Länsning av vattenmätarbrunn 590,40 738,00 

Förgäves besök 590,40 738,00  

Extra mätaravgift för pulsmätare 
qn 2,5 
qn 6 
qn 10 

 
1 292,00 
1 788,80 
2 008,80 

 
1 615,00 
2 236,00 
2 511,00 

För frusen, skadad, förkommen eller 
förstörd vattenmätare  

 
1 276,80 

 
1 596,00 

Tillfälligt vattenuttag från brandpost 
Fast avgift per tillfälle 
Á-pris per kbm 

 
627,20 

22,40 

 
784,00 

28,00 

Arbetstid per timme 590,40 738,00 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 
debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 
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§ 19 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med 
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster 
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

Exempelvis p g a att avloppsvattnet från fastigheten innehåller föroreningshalter 
överstigande det normala hushållsspillvattnets. 

§ 20 

Avgift enligt 14.1 a) debiteras i efterskott per månad, kvartal, enligt beslut av 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i 
efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad 
förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag 
betalningen skulle skett. 

Sker enligt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens beslut mätaravläsning inte för 
varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. 
Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst 
en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens 
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 21 

Har fastighetsägare begärt att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skall företa 
åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall 
eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens 
VA-förhållanden, får Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 22 

Vakant 
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TAXANS INFÖRANDE 

§ 23 

Denna taxa träder i kraft 2021-01-01 . De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 
och 14.7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall 
därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den 
spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 
ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av 
mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 
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Nora kommun 
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TAXA 

för Nora kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning . 
Antagen av kommunfullmäktige den 2020-XX-XX. 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Nora kommun. 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Hällefors kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 
ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och 
underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda. 

§ 2 

Avgifterna utgörs av 

Anläggningsavgifter: En engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en 
allmän va-anläggning. 

Brukningsavgifter: En periodisk avgift för täckande av drift- och 
underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för 
en allmän va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift. 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med  

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med 
bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 
bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål 
där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor  Förvaltning Stormarknader 
Butiker Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell Restauranger 
Hantverk Småindustri 
Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och 
som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.  
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Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men 
inte ännu bebyggts. 

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en 
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd 
fastighet som används för i 3 § andra stycket avsedda ändamål och där begreppet 
lägenhet inte är lämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller 
mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp 
från fastighet 

Ja Nej 

Dg, dagvattenavlopp från allmän 
platsmark 

Nej Nej 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet 
och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda 
och fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna 
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att 
allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen 
om allmänna vattentjänster är uppfyllda.  

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad 
mervärdesskatt. 

§ 5  

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas 
anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av 
varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

34 161,60 42 702,00 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df, 

39 040,80 48 801,00 

c) en avgift per m2 tomtyta 33,92 42,40 

d) en avgift per lägenhet 14 640,80 18 301,00 

e)* en grundavgift för bortledande av  
Df, om bortledande av dagvatten sker 
utan att förbindelsepunkt för  
Df upprättats. 

11 224,80 14 031,00 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall 
avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom 
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam 
för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 
avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte 
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 
c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad 
som föreskrivs i 8.2.
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5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, 
eller efter annan ritning eller uppmätning som Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen godkänner. 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelse-
punkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut 
erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven 
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande 
lägenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 

§ 6  

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.  

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) 
 

en avgift avseende framdragning av 
varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

63 642,40 79 553,00 

b) 
 

en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df 

74 709,60 93 387,00 

c) 
 

en avgift per m2 tomtyta 
1 – 5 000 m2 
5 001 – 10 000 m2 
10 001 – 20 000 m2 
20 001 – 50 000 m2 
50 001 m2 -  

 
40,32 
35,04 
30,72 
25,44 
21,28 

 
50,40 
43,80 
38,40 
31,80 
26,60 

d)* 

 

en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

21 307,20 26 634,00 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall 
avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom 
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 
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6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
godkänner. 

6.4 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  kan, om godtagbar säkerhet 
ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets 
areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på 
fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla 
och resterande tomyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den 
dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelse-
punkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).  

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut 
erlagd. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 

§ 7   

7.1 Uttag av anläggningsavgift för obebyggd fastighet tas ej ut för närvarande. 

§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, 
skall erläggas reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 80% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 90% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 
Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% 20% - 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% 20% - 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100% - 
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Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% 20% - 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% - 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), 
eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte 
tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda 
avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av 
avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika 
tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än 
övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en 
etableringsavgift om 50 %  av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens merkostnader till följd av att arbetet inte 
utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall 
erlägga anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning 

0,00 0,00 

 

§ 10 

Vakant 

§ 11 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med 
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster 
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
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§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i 
räkning. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall 
erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle 
ha skett. 

12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift 
fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår 
till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och 
övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. 
Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till 
betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess 
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande 
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett 
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – 
inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att 
omgående anmäla till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen när det ändrade 
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 
dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan 
avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ledningar utförts på annat sätt eller försetts 
med andra anordningar än Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bedömt 
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen överenskomna kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för 
redan befintlig och finner Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skäl bifalla 
ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya 
servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till 
den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del. 

13.3 Finner Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen påkallat att utföra ny 
servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans 
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det 
avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och 
skick.
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Brukningsavgifter (§§ 14–22) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad 
mervärdesskatt. 

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år 
Villor och småhus med max två 
lägenheter 
1 st qn 2,5 m³/h 
Flerbostadshus, företag och övrigt 
1 st qn 2,5 m³/h 
2 st qn 2,5 m³/h 
3 st qn 2,5 m³/h 
1 st qn 6,0 m³/h 
2 st qn 6,0 m³/h 
3 st qn 6,0 m³/h 
1 st qn 10,0 m³/h 
2 st qn 10,0 m³/h 
3 st qn 10,0 m³/h 
1 st 50-80 mm 
1 st ≥ 100 mm 

3 496,80 
 

10 140,80 
20 281,60 
30 422,40 
26 366,40 
52 732,80 
79 099,20 
68 552,80 

137 105,60 
205 658,40 
246 790,40 
888 445,60 

4 371,00 
 

12 676,00 
25 352,00 
38 028,00 
32 958,00 
65 916,00 
98 874,00 
85 691,00 

171 382,00 
257 073,00 
308 488,00 

1 110 557,00 

b) en avgift per m3 levererat vatten 24,72 30,90 

 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål 
reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 70% 70% - - 

Avgift per m3 14.1 b) 40% 60% - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bestämt att för 
bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom 
mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 
150 m3/lägenhet.  
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14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning 
inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig 
avgift med ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a).  

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen undersöka mätaren, om 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen finner det nödvändigt eller om fastig-
hetsägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 
2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen rätt att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens beslut 
efter genomförd undersökning eller Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens 
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och 
miljödomstolen.  

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 
godkänns, skall fastighetsägaren ersätta Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för 
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18. 

§ 15 

Vakant 

§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till 
avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd 
spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 
överenskommits mellan Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och 
fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan 
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten 
och spillvatten är avsevärd. 

§ 17 

Vakant 
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§ 18 

Har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen på fastighetsägarens begäran vidtagit 
åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet 
vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen debiteras följande avgifter: 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 590,40 738,00 

Uppsättning av vattenmätare 590,40 738,00 

Avstängning av vattentillförsel 590,40 738,00 

Påsläpp av vattentillförsel 590,40 738,00 

Montering och demontering av  
strypbricka i vattenmätare 

1 180,00 1 475,00 

Undersökning av vattenmätare 685,60 857,00 

Länsning av vattenmätarbrunn 590,40 738,00 

Förgäves besök 590,40 738,00  

Extra mätaravgift för pulsmätare 
qn 2,5 
qn 6 
qn 10 

 
1 292,00 
1 788,80 
2 008,80 

 
1 615,00 
2 236,00 
2 511,00 

För frusen, skadad, förkommen eller 
förstörd vattenmätare  

 
1 276,80 

 
1 596,00 

Tillfälligt vattenuttag från brandpost 
Fast avgift per tillfälle 
Á-pris per kbm 

 
627,20 

24,72 

 
784,00 

30,90 

Arbetstid per timme 590,40 738,00 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 
debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 
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§ 19 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med 
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster 
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

Exempelvis p g a att avloppsvattnet från fastigheten innehåller föroreningshalter 
överstigande det normala hushållsspillvattnets. 

§ 20 

Avgift enligt 14.1 a) debiteras i efterskott per månad, kvartal, enligt beslut av 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i 
efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad 
förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag 
betalningen skulle skett. 

Sker enligt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens beslut mätaravläsning inte för 
varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. 
Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst 
en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens 
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 21 

Har fastighetsägare begärt att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skall företa 
åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall 
eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens 
VA-förhållanden, får Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 22 

Vakant 
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TAXANS INFÖRANDE 

§ 23 

Denna taxa träder i kraft 2021-01-01 . De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 
och 14.7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall 
därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den 
spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 
ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av 
mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 
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TAXA 

för Lindesbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning . 
Antagen av kommunfullmäktige den 2020-XX-XX. 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Lindesbergs 
kommun. 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Hällefors kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 
ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och 
underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda. 

§ 2 

Avgifterna utgörs av 

Anläggningsavgifter: En engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en 
allmän va-anläggning. 

Brukningsavgifter: En periodisk avgift för täckande av drift- och 
underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för 
en allmän va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift. 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med  

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med 
bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 
bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål 
där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor  Förvaltning Stormarknader 
Butiker Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell Restauranger 
Hantverk Småindustri 
Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och 
som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 
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Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men 
inte ännu bebyggts. 

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en 
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd 
fastighet som används för i 3 § andra stycket avsedda ändamål och där begreppet 
lägenhet inte är lämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller 
mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp 
från fastighet 

Ja Nej 

Dg, dagvattenavlopp från allmän 
platsmark 

Nej Nej 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet 
och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda 
och fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna 
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att 
allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen 
om allmänna vattentjänster är uppfyllda.  

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad 
mervärdesskatt. 

§ 5  

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas 
anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av 
varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

34 161,60 42 702,00 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df, 

39 040,80 48 801,00 

c) en avgift per m2 tomtyta 33,92 42,40 

d) en avgift per lägenhet 14 640,80 18 301,00 

e)* en grundavgift för bortledande av  
Df, om bortledande av dagvatten sker 
utan att förbindelsepunkt för  
Df upprättats. 

11 224,80 14 031,00 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall 
avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom 
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam 
för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 
avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte 
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 
c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad 
som föreskrivs i 8.2.
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5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, 
eller efter annan ritning eller uppmätning som Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen godkänner. 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelse-
punkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut 
erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven 
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande 
lägenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 

§ 6  

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.  

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) 
 

en avgift avseende framdragning av 
varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

63 642,40 79 553,00 

b) 
 

en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df 

74 709,60 93 387,00 

c) 
 

en avgift per m2 tomtyta 
1 – 5 000 m2 
5 001 – 10 000 m2 
10 001 – 20 000 m2 
20 001 – 50 000 m2 
50 001 m2 -  

 
40,32 
35,04 
30,72 
25,44 
21,28 

 
50,40 
43,80 
38,40 
31,80 
26,60 

d)* 

 

en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

21 307,20 26 634,00 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall 
avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom 
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 
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6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
godkänner. 

6.4 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  kan, om godtagbar säkerhet 
ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets 
areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på 
fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla 
och resterande tomyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den 
dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelse-
punkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).  

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut 
erlagd. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 

§ 7   

7.1 Uttag av anläggningsavgift för obebyggd fastighet tas ej ut för närvarande. 

§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, 
skall erläggas reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 80% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 90% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 
Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% 20% - 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% 20% - 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100% - 
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Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% 20% - 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% - 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), 
eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte 
tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda 
avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av 
avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika 
tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än 
övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en 
etableringsavgift om 50 %  av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens merkostnader till följd av att arbetet inte 
utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall 
erlägga anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning 

0,00 0,00 

 

§ 10 

Vakant 

§ 11 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med 
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster 
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
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§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i 
räkning. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall 
erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle 
ha skett. 

12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift 
fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår 
till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och 
övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. 
Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till 
betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess 
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande 
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett 
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – 
inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att 
omgående anmäla till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen när det ändrade 
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 
dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan 
avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ledningar utförts på annat sätt eller försetts 
med andra anordningar än Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bedömt 
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen överenskomna kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för 
redan befintlig och finner Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skäl bifalla 
ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya 
servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till 
den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del. 

13.3 Finner Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen påkallat att utföra ny 
servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans 
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det 
avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och 
skick.
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Brukningsavgifter (§§ 14–22) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad 
mervärdesskatt. 

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år 
Villor och småhus med max två 
lägenheter 
1 st qn 2,5 m³/h 
Flerbostadshus, företag och övrigt 
1 st qn 2,5 m³/h 
2 st qn 2,5 m³/h 
3 st qn 2,5 m³/h 
1 st qn 6,0 m³/h 
2 st qn 6,0 m³/h 
3 st qn 6,0 m³/h 
1 st qn 10,0 m³/h 
2 st qn 10,0 m³/h 
3 st qn 10,0 m³/h 
1 st 50-80 mm 
1 st ≥ 100 mm 

3 272,00 
 

9 488,80 
18 977,60 
28 466,40 
24 671,20 
49 342,40 
74 013,60 
64 144,80 

128 289,60 
192 434,40 
230 921,60 
831 317,60 

4 090,00 
 

11 861,00 
23 722,00 
35 583,00 
30 839,00 
61 678,00 
92 517,00 
80 181,00 

160 362,00 
240 543,00 
288 652,00 

1 039 147,00 

b) en avgift per m3 levererat vatten 21,76 27,20 

 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål 
reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 70% 70% - - 

Avgift per m3 14.1 b) 40% 60% - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bestämt att för 
bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom 
mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 
150 m3/lägenhet.  
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14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning 
inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig 
avgift med ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a).  

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen undersöka mätaren, om 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen finner det nödvändigt eller om fastig-
hetsägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 
2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen rätt att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens beslut 
efter genomförd undersökning eller Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens 
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och 
miljödomstolen.  

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 
godkänns, skall fastighetsägaren ersätta Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för 
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18. 

§ 15 

Vakant 

§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till 
avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd 
spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 
överenskommits mellan Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och 
fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan 
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten 
och spillvatten är avsevärd. 

§ 17 

Vakant 
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§ 18 

Har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen på fastighetsägarens begäran vidtagit 
åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet 
vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen debiteras följande avgifter: 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 590,40 738,00 

Uppsättning av vattenmätare 590,40 738,00 

Avstängning av vattentillförsel 590,40 738,00 

Påsläpp av vattentillförsel 590,40 738,00 

Montering och demontering av  
strypbricka i vattenmätare 

1 180,00 1 475,00 

Undersökning av vattenmätare 685,60 857,00 

Länsning av vattenmätarbrunn 590,40 738,00 

Förgäves besök 590,40 738,00  

Extra mätaravgift för pulsmätare 
qn 2,5 
qn 6 
qn 10 

 
1 292,00 
1 788,80 
2 008,80 

 
1 615,00 
2 236,00 
2 511,00 

För frusen, skadad, förkommen eller 
förstörd vattenmätare  

 
1 276,80 

 
1 596,00 

Tillfälligt vattenuttag från brandpost 
Fast avgift per tillfälle 
Á-pris per kbm 

 
627,20 

21,76 

 
784,00 

27,20 

Arbetstid per timme 590,40 738,00 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 
debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 
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§ 19 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med 
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster 
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

Exempelvis p g a att avloppsvattnet från fastigheten innehåller föroreningshalter 
överstigande det normala hushållsspillvattnets. 

§ 20 

Avgift enligt 14.1 a) debiteras i efterskott per månad, kvartal, enligt beslut av 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i 
efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad 
förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag 
betalningen skulle skett. 

Sker enligt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens beslut mätaravläsning inte för 
varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. 
Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst 
en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens 
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 21 

Har fastighetsägare begärt att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skall företa 
åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall 
eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens 
VA-förhållanden, får Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 22 

Vakant 

 



 

 

 

14 

 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 23 

Denna taxa träder i kraft 2021-01-01 . De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 
och 14.7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall 
därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den 
spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 
ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av 
mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 
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TAXA 

för Ljusnarsbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning . 
Antagen av kommunfullmäktige den 2020-XX-XX. 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Ljusnarsbergs 
kommun. 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

§ 1 

För att täcka nödvändiga kostnader för Hällefors kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom 
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för 
ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och 
underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda. 

§ 2 

Avgifterna utgörs av 

Anläggningsavgifter: En engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna en 
allmän va-anläggning. 

Brukningsavgifter: En periodisk avgift för täckande av drift- och 
underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för 
en allmän va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift. 

§ 3 

I dessa taxeföreskrifter avses med  

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med 
bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 
bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål 
där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor  Förvaltning Stormarknader 
Butiker Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell Restauranger 
Hantverk Småindustri 
Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och 
som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 
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Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men 
inte ännu bebyggts. 

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en 
enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd 
fastighet som används för i 3 § andra stycket avsedda ändamål och där begreppet 
lägenhet inte är lämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet. 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller 
mark som i övrigt motsvarar sådan mark. 

§ 4 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp 
från fastighet 

Ja Nej 

Dg, dagvattenavlopp från allmän 
platsmark 

Nej Nej 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet 
och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, 
inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda 
och fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna 
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av 
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att 
allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen 
om allmänna vattentjänster är uppfyllda.  

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad 
mervärdesskatt. 

§ 5  

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas 
anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av 
varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

34 161,60 42 702,00 

b) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df, 

39 040,80 48 801,00 

c) en avgift per m2 tomtyta 33,92 42,40 

d) en avgift per lägenhet 14 640,80 18 301,00 

e)* en grundavgift för bortledande av  
Df, om bortledande av dagvatten sker 
utan att förbindelsepunkt för  
Df upprättats. 

11 224,80 14 031,00 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall 
avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom 
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam 
för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av 
avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte 
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 
c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad 
som föreskrivs i 8.2.
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5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, 
eller efter annan ritning eller uppmätning som Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen godkänner. 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelse-
punkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut 
erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven 
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande 
lägenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 

§ 6  

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.  

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) 
 

en avgift avseende framdragning av 
varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

63 642,40 79 553,00 

b) 
 

en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df 

74 709,60 93 387,00 

c) 
 

en avgift per m2 tomtyta 
1 – 5 000 m2 
5 001 – 10 000 m2 
10 001 – 20 000 m2 
20 001 – 50 000 m2 
50 001 m2 -  

 
40,32 
35,04 
30,72 
25,44 
21,28 

 
50,40 
43,80 
38,40 
31,80 
26,60 

d)* 

 

en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

21 307,20 26 634,00 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall 
avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom 
servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas 
avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 
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6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, 
nybyggnadskarta eller annan karta som Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
godkänner. 

6.4 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen  kan, om godtagbar säkerhet 
ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets 
areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på 
fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla 
och resterande tomyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den 
dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelse-
punkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).  

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande 
tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut 
erlagd. 

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 

§ 7   

7.1 Uttag av anläggningsavgift för obebyggd fastighet tas ej ut för närvarande. 

§ 8 

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, 
skall erläggas reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 80% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 90% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 
Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 50% 20% - 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30% 50% 20% - 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100% - 
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Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30% 50% 20% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 50% 20% - 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% - 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), 
eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte 
tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda 
avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av 
avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika 
tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än 
övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en 
etableringsavgift om 50 %  av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens merkostnader till följd av att arbetet inte 
utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

§ 9 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall 
erlägga anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
anordnande av dagvattenbortledning 

0,00 0,00 

 

§ 10 

Vakant 

§ 11 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med 
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster 
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
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§ 12 

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i 
räkning. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall 
erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle 
ha skett. 

12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift 
fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår 
till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och 
övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. 
Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till 
betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess 
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande 
del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett 
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – 
inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att 
omgående anmäla till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen när det ändrade 
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas 
dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan 
avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13 

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ledningar utförts på annat sätt eller försetts 
med andra anordningar än Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bedömt 
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen överenskomna kostnader härför. 

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för 
redan befintlig och finner Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skäl bifalla 
ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya 
servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till 
den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del. 

13.3 Finner Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen påkallat att utföra ny 
servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans 
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det 
avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och 
skick.
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Brukningsavgifter (§§ 14–22) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad 
mervärdesskatt. 

§ 14 

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år 
Villor och småhus med max två 
lägenheter 
1 st qn 2,5 m³/h 
Flerbostadshus, företag och övrigt 
1 st qn 2,5 m³/h 
2 st qn 2,5 m³/h 
3 st qn 2,5 m³/h 
1 st qn 6,0 m³/h 
2 st qn 6,0 m³/h 
3 st qn 6,0 m³/h 
1 st qn 10,0 m³/h 
2 st qn 10,0 m³/h 
3 st qn 10,0 m³/h 
1 st 50-80 mm 
1 st ≥ 100 mm 

3 086,40 
 

8 950,40 
17 900,80 
26 851,20 
23 271,20 
46 542,40 
69 813,60 
60 504,80 

121 009,60 
181 514,40 
217 817,60 
784 143,20 

3 858,00 
 

11 188,00 
22 376,00 
33 564,00 
29 089,00 
58 178,00 
87 267,00 
75 631,00 

151 262,00 
226 893,00 
272 272,00 
980 179,00 

b) en avgift per m3 levererat vatten 22,32 27,90 

 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål 
reduceras avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 14.1 a) 70% 70% - - 

Avgift per m3 14.1 b) 40% 60% - - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 
fastigheten. Har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bestämt att för 
bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom 
mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 
150 m3/lägenhet.  
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14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning 
inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig 
avgift med ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a).  

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen undersöka mätaren, om 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen finner det nödvändigt eller om fastig-
hetsägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 
2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen rätt att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens beslut 
efter genomförd undersökning eller Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens 
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och 
miljödomstolen.  

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid 
godkänns, skall fastighetsägaren ersätta Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för 
undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18. 

§ 15 

Vakant 

§ 16 

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad 
vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till 
avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd 
spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av 
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 
överenskommits mellan Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och 
fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan 
grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten 
och spillvatten är avsevärd. 

§ 17 

Vakant 
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§ 18 

Har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen på fastighetsägarens begäran vidtagit 
åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet 
vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen debiteras följande avgifter: 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 590,40 738,00 

Uppsättning av vattenmätare 590,40 738,00 

Avstängning av vattentillförsel 590,40 738,00 

Påsläpp av vattentillförsel 590,40 738,00 

Montering och demontering av  
strypbricka i vattenmätare 

1 180,00 1 475,00 

Undersökning av vattenmätare 685,60 857,00 

Länsning av vattenmätarbrunn 590,40 738,00 

Förgäves besök 590,40 738,00  

Extra mätaravgift för pulsmätare 
qn 2,5 
qn 6 
qn 10 

 
1 292,00 
1 788,80 
2 008,80 

 
1 615,00 
2 236,00 
2 511,00 

För frusen, skadad, förkommen eller 
förstörd vattenmätare  

 
1 276,80 

 
1 596,00 

Tillfälligt vattenuttag från brandpost 
Fast avgift per tillfälle 
Á-pris per kbm 

 
627,20 

22,32 

 
784,00 

27,90 

Arbetstid per timme 590,40 738,00 

Särskild reningsavgift: 
BOD7 
SS, Suspenderad substans 
Ptot, totalfosfor 

 
4,86 
4,16 

142,64 

 
6,08 
5,20 

178,29 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid 
debiteras ett tillägg om 100 % av ovan angivna belopp. 
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§ 19 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med 
vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom 
verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster 
avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma överens med 
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

Exempelvis p g a att avloppsvattnet från fastigheten innehåller föroreningshalter 
överstigande det normala hushållsspillvattnets. 

§ 20 

Avgift enligt 14.1 a) debiteras i efterskott per månad, kvartal, enligt beslut av 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i 
efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad 
förbrukning eller annan grund som anges i §§ 14 och 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag 
betalningen skulle skett. 

Sker enligt Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens beslut mätaravläsning inte för 
varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. 
Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst 
en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens 
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

§ 21 

Har fastighetsägare begärt att Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen skall företa 
åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall 
eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens 
VA-förhållanden, får Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 22 

Vakant 
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TAXANS INFÖRANDE 

§ 23 

Denna taxa träder i kraft 2021-01-01 . De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 
och 14.7 samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall 
därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den 
spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 
ikraftträdande. 

* * * 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av 
mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster. 
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AVFALLSTAXA 

för Hällefors kommun 
Taxan avser avgifter enligt 27 kap §§4-6 Miljöbalken. 
Taxan antogs 2020-XX-XX av kommunfullmäktige i Hällefors kommun och gäller 
från och med 2021-01-01. 

ALLMÄNT 
Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall 
och därmed jämförbart avfall i Hällefors kommun utgår med de belopp och på de 
villkor som framgår av denna taxa och gällande Renhållningsordning. 

Angivna avgifter är inklusive mervärdesskatt.  

Avgiften avser årspris i kronor om inget annat anges. 

ADMINISTRATIVA REGLER 
Fastighetsinnehavare har skyldighet att anlita kommunen eller av kommunen 
utsedd entreprenör och skall betala avgifter enligt denna taxa. Med 
fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap 5§ 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Avfallstaxans avgifter ska betalas till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Avgift 
tas ut enligt fastställd taxa. Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då 
avfall inte finns att hämta. 

Avgifterna ska betalas enligt det debiteringsintervall som Samhällsbyggnads-
förbundet Bergslagen har bestämt. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen om 
avgiften inte är Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tillhanda senast fakturans 
förfallodag. 

Ändringar som påverkar beräkningen av avgiftens storlek, till exempel avfallsvolym, 
gångavstånd och hämtningsfrekvens ska omedelbart meddelas till Samhälls-
byggnadsförbundet Bergslagens Servicecenter.  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tillhandahåller gröna kärl för blandat avfall 
och brännbart avfall samt bruna ventilerade kärl för matavfall. 

Avfallstaxan är miljöstyrande och ska styra mot målen i avfallsplanen och i 
renhållningsordningen. Miljöbalken 27 kap 5§ ger kommunen möjlighet att ta ut 
avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas. 

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller 
där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen besluta om särskilda avgifter i enlighet med 
grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap 5§ miljöbalken. 
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GRUNDAVGIFT OCH RÖRLIG AVGIFT 
Avgiften för ett abonnemang består av en grundavgift som tas ut per hushåll (ett 
eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet) och 
verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal behållare, 
behållarvolym, hämtningsintervall, dragväg med mera. 

Grundavgiften finansierar bland annat återvinningscentraler, återvinningsstationer, 
avfallsplanering, farligt avfall, information och servicecenter. 

VAL AV ABONNEMANG  

Fastighetsinnehavare får välja något av följande abonnemang: 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Abonnenten sorterar ut sitt matavfall som körs till central behandlingsanläggning och blir 
biogas och biogödsel. Restavfallet blir en ren brännbar fraktion. 

 

HEMKOMPOSTERING 

Abonnenten sorterar ut sitt matavfall och lägger det i en egen kompost. Resten hämtas som 
restavfall och körs till förbränning. Komposten måste vara sluten, skadedjurssäker och ska 
användas under hela hämtningsperioden. 

 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Abonnenten sorterar inte ut sitt matavfall utan lämnar matavfall och restavfall i samma kärl. 
Allt körs till förbränning. 

 

Utsortering av farligt avfall, ej brännbart avfall, förpackningar och returpapper ska 
ske oavsett val av abonnemang. 
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VILLA, helårsabonnemang (1-2 hushåll) 

Grundavgift 800 per hushåll 

Rörlig avgift 
Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och 
hämtningsintervall 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym 140 L     

Varannan vecka 227     

Restavfall, kärlvolym 140L 190 L* 240 L 370 L 660** 

Varannan vecka 373 692 673 1 037 1 758 

Var 4:e vecka 214 398    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym 140L 190 L* 240 L 370 L 660** 

Varannan vecka 373 692 673 1 037 1 758 

Var 4:e vecka 214 398    

1 gång/kvartal 138 256    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym 140L 190 L* 240 L 370 L 660** 

Varannan vecka 1 621 3 010 2 925 4 509 7 642 

* Fr o m 2019-01-01 går det inte att göra val till 190 l kärl. 

** Hämtning beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 140 l kärl för restavfall 
800+227+373 = 1 400 kr/år 
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FRITIDSHUS, hämtning vecka 18-41  

Grundavgift 640 per hushåll 

Rörlig avgift 
Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och 
hämtningsintervall 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym 140 L     

Varannan vecka 165     

Restavfall, kärlvolym 140L 190 L* 240 L 370 L 660 L 

Varannan vecka 209 389 378 583 988 

Var 4:e vecka 120 224    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym 140L 190 L* 240 L 370 L 660 L 

Varannan vecka 209 389 378 583 988 

Var 4:e vecka 120 224    

1 gång/kvartal 84 156    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym 140L 190 L* 240 L 370 L 660 L 

Varannan vecka 988 1 834 1 782 2 747 4 655 

* Fr o m 2019-01-01 går det inte att göra val till 190 l kärl. 

Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 140 l kärl för restavfall 
640+165+209 = 1 014 kr/år 
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FLERBOSTADSHUS, helårsabonnemang  

Grundavgift 520 per hushåll 

Rörlig avgift 

Matavfallskärl: pris per hushåll 

Övriga kärl: pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp 
och hämtningsintervall 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym 140 L     

3 gånger/vecka 62     

2 gånger/vecka 62     

1 gång/vecka 62     

Varannan vecka 62     

Restavfall, kärlvolym 140L 190 L* 240 L 370 L 660 L 

3 gånger/vecka     19 509 

2 gånger/vecka     11 600 

1 gång/vecka  1 592 1 547 2 385 4 042 

Varannan vecka 373 692 673 1 037 1 758 

Var 4:e vecka 214 398    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym 140L 190 L* 240 L 370 L 660 L 

1 gång/vecka   1 547 2 385 4 042 

Varannan vecka 373 692 673 1 037 1 758 

Var 4:e vecka 214 398    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym 140L 190 L* 240 L 370 L 660 L 

2 gånger/vecka     50 434 

1 gång/vecka  6 924 6 728 10 372 17 576 

Varannan vecka 1 621 3 010 2 925 4 509 7 642 

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

* Fr o m 2019-01-01 går det inte att göra val till 190 l kärl. 
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VERKSAMHET, helårsabonnemang  

Grundavgift 350 per verksamhet 

Rörlig avgift 
Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och 
hämtningsintervall 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym 140 L     

3 gånger/vecka 11 875     

2 gånger/vecka 7 061     

1 gång/vecka 2 461     

Varannan vecka 1 070     

Varannan vecka** 227     

Restavfall, kärlvolym 140L 190 L* 240 L 370 L 660 L 

3 gånger/vecka     19 509 

2 gånger/vecka     11 600 

1 gång/vecka  1 592 1 547 2 385 4 042 

Varannan vecka 373 692 673 1 037 1 758 

Var 4:e vecka 214 398    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym 140L 190 L* 240 L 370 L 660 L 

1 gång/vecka   1 547 2 385 4 042 

Varannan vecka 373 692 673 1 037 1 758 

Var 4:e vecka 214 398    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym 140L 190 L* 240 L 370 L 660 L 

3 gånger/vecka     84 821 

2 gånger/vecka     50 434 

1 gång/vecka  6 924 6 728 10 372 17 576 

Varannan vecka 1 621 3 010 2 925 4 509 7 642 

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

* Fr o m 2019-01-01 går det inte att göra val till 190 l kärl. 

** Gäller endast i kombination med 1 st 140 l eller 1 st 190 l kärl för brännbart avfall med 
hämtning varannan eller var 4:e vecka. 
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SLAMTÖMNINGSAVGIFTER 

Enskild avloppsanläggning töms enligt kommunens renhållningsföreskrift på slam 
minst en gång om året om inte dispens sökts för glesare hämtning. 

Tjänst 

Tömning enligt körturlista av brunn eller tank 

upp till 4 m³ och inkl 20 m slang (per tömning) 
1 153 

Tillägg för större volym (per m³) 237 

Tillägg för slangdragning (per meter) 14 

Tillägg för låst lock (per styck) 75 

Tillägg för akut extratömning inom 48 timmar (per tömning)* 1 367 

Tillägg för extra tömning, inom 7 dagar (per tömning) 867 

Framkörningsavgit om tömning inte kunnat ske (per tillfälle) 940 

Administrationsavgift vid byte av tömningsintervall (per tillfälle) 115 

Återfyllnad av slamavskiljare med vatten 0-4 kbm i samband med 
tömning (per tillfälle) 

1 000 

* Tömning utföres helgfri vardag. 
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TILLÄGGSAVGIFTER 

Tjänst 

Gångavståndstillägg  enligt föreskirfter om avfallshantering (per 
meter)* 

7,50 

Felsorteringsavgift (per kärl) 145 

Tvätt av kärl (per kärl)** 185 

Abonnemangsbyte/Byte av kärl/komplettering av kärl/intagning av 
kärl (per tillfälle) 

115 

Administrationsavgift vid ansökan av uppehåll (per tillfälle)  155 

Extrasäck vid ordinarie tömnigstillfälle (per säck)  190 

Överfullt kärl (per kärl) 100 

Framkörningsavgift (per tillfälle) 625 

Budad tömning av 140 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 100 

Budad tömning av 190 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 135 

Budad tömning av 240 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 160 

Budad tömning av 370 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 220 

Budad tömning av 660 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 325 

Budning av latrinkärl som uppsamlats i engångsbehållare (per 
behållare) Behållare tillhandahålls av Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

1 115 

* Avgift per meter/kärl och hämtningstillfälle enligt föreskrifter om avfallshantering §27. 

** Gäller verksamheter och flerbostadshus. Beviljas av av Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen. 

*** Tömning utföres helgfri vardag. 

 



 

 

11 

 

 

ÅTERVINNINGSCENTRAL 

Mottagningsavgifter vid återvinningscentral 

Tjänst Pris inkl moms 

Brandsläckare/Gastuber/Tryckkärl (st) 350 

Tryckimpregnerat trä (kg)* 2 

Besök på återvinningscentral (per besök)** 350  

* Över 100 liter ca 140 kg. 

** ”För verksamheter samt fastighetsägare till flerbostadshus” som är abonnenter och 
betalar grundavgift för avfallshämtning. 

Återvinningscentralen får besökas av fordon med tillkopplad släpkärra med en maximal 
totalvikt på 3,5 ton. 
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AVFALLSTAXA 

för Nora kommun 
Taxan avser avgifter enligt 27 kap §§4-6  Miljöbalken. 
Taxan antogs 2020-XX-XX av kommunfullmäktige i Nora kommun och gäller 
från och med 2021-01-01. 

ALLMÄNT 
Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall 
och därmed jämförbart avfall i Nora kommun utgår med de belopp och på de villkor 
som framgår av denna taxa och gällande Renhållningsordning.  

Angivna avgifter är inklusive mervärdesskatt.  

Avgiften avser årspris i kronor om inget annat anges. 

ADMINISTRATIVA REGLER 
Fastighetsinnehavare har skyldighet att anlita kommunen eller av kommunen 
utsedd entreprenör och skall betala avgifter enligt denna taxa. Med 
fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap 5§ 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Avfallstaxans avgifter ska betalas till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Avgift 
tas ut enligt fastställd taxa. Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då 
avfall inte finns att hämta. 

Avgifterna ska betalas enligt det debiteringsintervall som Samhällsbyggnads-
förbundet Bergslagen har bestämt. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen om 
avgiften inte är Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tillhanda senast fakturans 
förfallodag. 

Ändringar som påverkar beräkningen av avgiftens storlek, till exempel avfallsvolym, 
gångavstånd och hämtningsfrekvens ska omedelbart meddelas till Samhälls-
byggnadsförbundet Bergslagens Servicecenter.  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tillhandahåller gröna kärl för blandat avfall 
och brännbart avfall samt bruna ventilerade kärl för matavfall. 

Avfallstaxan är miljöstyrande och ska styra mot målen i avfallsplanen och i 
renhållningsordningen. Miljöbalken 27 kap 5§ ger kommunen möjlighet att ta ut 
avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas. 

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller 
där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen besluta om särskilda avgifter i enlighet med 
grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap 5§ miljöbalken. 
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GRUNDAVGIFT OCH RÖRLIG AVGIFT 
Avgiften för ett abonnemang består av en grundavgift som tas ut per hushåll (ett 
eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet) och 
verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal behållare, 
behållarvolym, hämtningsintervall, dragväg med mera. 

Grundavgiften finansierar bland annat återvinningscentraler, avfallsplanering, 
farligt avfall, information och servicecenter. 

VAL AV ABONNEMANG  

Fastighetsinnehavare får välja något av följande abonnemang: 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Abonnenten sorterar ut sitt matavfall som körs till central behandlingsanläggning och blir 
biogas och biogödsel. Restavfallet blir en ren brännbar fraktion. 

 

HEMKOMPOSTERING 

Abonnenten sorterar ut sitt matavfall och lägger det i en egen kompost. Resten hämtas som 
restavfall och körs till förbränning. Komposten måste vara sluten, skadedjurssäker och ska 
användas under hela hämtningsperioden. 

 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Abonnenten sorterar inte ut sitt matavfall utan lämnar matavfall och restavfall i samma kärl. 
Allt körs till förbränning. 

 

Utsortering av farligt avfall, ej brännbart avfall, förpackningar och returpapper ska 
ske oavsett val av abonnemang. 
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VILLA, helårsabonnemang (1-2 hushåll) 

Grundavgift 720 per hushåll 

Rörlig avgift 
Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och 
hämtningsintervall 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym  140 L    

Varannan vecka  239    

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L* 

Varannan vecka  392 673 1 037 1 758 

Var 4:e vecka  226    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L* 

Varannan vecka  392 673 1 037 1 758 

Var 4:e vecka  226    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L* 

Varannan vecka  1 706 2 925 4 509 7 642 

* Hämtning beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 140 l kärl för restavfall 
720+239+392 = 1 351 kr/år 
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FRITIDSHUS, hämtning vecka 18-41  

Grundavgift 580 per hushåll 

Rörlig avgift 
Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och 
hämtningsintervall 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym  140 L    

1 gång/vecka  398    

Varannan vecka  173    

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

1 gång/vecka     2 271 

Varannan vecka  221 378 583 988 

Var 4:e vecka  127    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

Varannan vecka  221 378 583 988 

Var 4:e vecka  127    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

1 gång/vecka     10 708 

Varannan vecka  1 040 1 782 2 747 4 655 

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 140 l kärl för restavfall 
580+173+221= 974 kr/år 
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FLERBOSTADSHUS, helårsabonnemang  

Grundavgift 520 per hushåll 

Rörlig avgift 

Matavfallskärl: pris per hushåll 

Övriga kärl pris: per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp 
och hämtningsintervall 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym  140 L    

3 gånger/vecka  66    

2 gånger/vecka  66    

1 gång/vecka  66    

Varannan vecka  66    

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

3 gånger/vecka     19 509 

2 gånger/vecka     11 600 

1 gång/vecka  903 1 547 2 385 4 042 

Varannan vecka  392 673 1 037 1 758 

Var 4:e vecka  226    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

1 gång/vecka   1 547 2 385 4 042 

Varannan vecka  392 673 1 037 1 758 

Var 4:e vecka  226    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

2 gånger/vecka     50 434 

1 gång/vecka   6 728 10 372 17 576 

Varannan vecka  1 706 2 925 4 509 7 642 

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
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VERKSAMHET, helårsabonnemang  

Grundavgift 390 per verksamhet 

Rörlig avgift 
Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och 
hämtningsintervall 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym  140 L    

3 gånger/vecka  12 500    

2 gånger/vecka  7 432    

1 gång/vecka  2 590    

Varannan vecka  1 126    

Varannan vecka*  239    

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

3 gånger/vecka     19 509 

2 gånger/vecka     11 600 

1 gång/vecka  903 1 547 2 385 4 042 

Varannan vecka  392 673 1 037 1 758 

Var 4:e vecka  226    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

1 gång/vecka   1 547 2 385 4 042 

Varannan vecka  392 673 1 037 1 758 

Var 4:e vecka  226    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

2 gånger/vecka     50 434 

1 gång/vecka   6 728 10 372 17 576 

Varannan vecka  1 706 2 925 4 509 7 642 

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

* Gäller endast i kombination med 1 st 140 l kärl för brännbart avfall med hämtning 
varannan eller var 4:e vecka.



 

 

9 

 

 

SLAMTÖMNINGSAVGIFTER 
Enskild avloppsanläggning töms enligt kommunens renhållningsföreskrift på slam 
minst en gång om året om inte dispens sökts för glesare hämtning. 

Tjänst 

Tömning enligt körturlista av brunn eller tank 

upp till 4 m³ och inkl 20 m slang (per tömning) 
1 293 

Tillägg för större volym (per m³) 286 

Tillägg för slangdragning (per meter) 18 

Tillägg för låst lock (per styck) 75 

Tillägg för akut extratömning inom 48 timmar (per tömning)* 1 383 

Tillägg för extra tömning, inom 7 dagar (per tömning) 983 

Framkörningsavgit om tömning inte kunnat ske (per tillfälle) 940 

Administrationsavgift vid byte av tömningsintervall (per tillfälle) 115 

Återfyllnad av slamavskiljare med vatten 0-4 kbm i samband med 
tömning (per tillfälle) 

1 000 

* Tömning utföres helgfri vardag. 
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TILLÄGGSAVGIFTER 

Tjänst 

Gångavståndstillägg över 5 meter (per meter)* 7,50 

Felsorteringsavgift (per kärl) 145 

Tvätt av kärl (per kärl)** 185 

Abonnemangsbyte/Byte av kärl/komplettering av kärl/intagning av 
kärl (per tillfälle) 

115 

Administrationsavgift vid ansökan av uppehåll (per tillfälle)  155 

Extrasäck vid ordinarie tömnigstillfälle (per säck)  190 

Överfullt kärl (per kärl) 100 

Framkörningsavgift (per tillfälle) 625 

Budad tömning av 140 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 100 

Budad tömning av 240 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 160 

Budad tömning av 370 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 220 

Budad tömning av 660 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 325 

Budning av latrinkärl som uppsamlats i engångsbehållare (per 
behållare) Behållare tillhandahålls av Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

1 115 

* Avgift per meter/kärl och hämtningstillfälle enligt föreskrifter om avfallshantering §27. 

** Gäller verksamheter och flerbostadshus. Beviljas av av Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen. 

*** Tömning utföres helgfri vardag. 
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ÅTERVINNINGSCENTRAL 

Mottagningsavgifter vid återvinningscentral 

Tjänst Pris inkl moms 

Brandsläckare/Gastuber/Tryckkärl (st) 350 

Tryckimpregnerat trä (kg)* 2 

Besök på återvinningscentral (per besök)** 350  

* Över 100 liter ca 140 kg. 

** ”För verksamheter samt fastighetsägare till flerbostadshus” som är abonnenter och 
betalar grundavgift för avfallshämtning. 

Återvinningscentralen får besökas av fordon med tillkopplad släpkärra med en maximal 
totalvikt på 3,5 ton. 
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AVFALLSTAXA 

för Lindesbergs kommun 
Taxan avser avgifter enligt 27 kap §§4-6  Miljöbalken. 
Taxan antogs 2020-XX-XX av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun och gäller 
från och med 2021-01-01. 

ALLMÄNT 
Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall 
och därmed jämförbart avfall i Lindesbergs kommun utgår med de belopp och på de 
villkor som framgår av denna taxa och gällande Renhållningsordning.  

Angivna avgifter är inklusive mervärdesskatt.  

Avgiften avser årspris i kronor om inget annat anges. 

ADMINISTRATIVA REGLER 
Fastighetsinnehavare har skyldighet att anlita kommunen eller av kommunen 
utsedd entreprenör och skall betala avgifter enligt denna taxa. Med 
fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap 5§ 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Avfallstaxans avgifter ska betalas till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Avgift 
tas ut enligt fastställd taxa. Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då 
avfall inte finns att hämta. 

Avgifterna ska betalas enligt det debiteringsintervall som Samhällsbyggnads-
förbundet Bergslagen har bestämt. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen om 
avgiften inte är Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tillhanda senast fakturans 
förfallodag. 

Ändringar som påverkar beräkningen av avgiftens storlek, till exempel avfallsvolym, 
gångavstånd och hämtningsfrekvens ska omedelbart meddelas till Samhälls-
byggnadsförbundet Bergslagens Servicecenter.  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tillhandahåller gröna kärl för blandat avfall 
och brännbart avfall samt bruna ventilerade kärl för matavfall. 

Avfallstaxan är miljöstyrande och ska styra mot målen i avfallsplanen och i 
renhållningsordningen. Miljöbalken 27 kap 5§ ger kommunen möjlighet att ta ut 
avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas. 

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller 
där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen besluta om särskilda avgifter i enlighet med 
grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap 5§ miljöbalken. 
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GRUNDAVGIFT OCH RÖRLIG AVGIFT 
Avgiften för ett abonnemang består av en grundavgift som tas ut per hushåll (ett 
eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet) och 
verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal behållare, 
behållarvolym, hämtningsintervall, dragväg med mera. 

Grundavgiften finansierar bland annat återvinningscentraler, avfallsplanering, 
farligt avfall, information och servicecenter. 

VAL AV ABONNEMANG  

Fastighetsinnehavare får välja något av följande abonnemang: 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Abonnenten sorterar ut sitt matavfall som körs till central behandlingsanläggning och blir 
biogas och biogödsel. Restavfallet blir en ren brännbar fraktion. 

 

HEMKOMPOSTERING 

Abonnenten sorterar ut sitt matavfall och lägger det i en egen kompost. Resten hämtas som 
restavfall och körs till förbränning. Komposten måste vara sluten, skadedjurssäker och ska 
användas under hela hämtningsperioden. 

 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Abonnenten sorterar inte ut sitt matavfall utan lämnar matavfall och restavfall i samma kärl. 
Allt körs till förbränning. 

 

Utsortering av farligt avfall, ej brännbart avfall, förpackningar och returpapper ska 
ske oavsett val av abonnemang. 
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VILLA, helårsabonnemang (1-2 hushåll) 

Grundavgift 800 per hushåll 

Rörlig avgift 
Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och 
hämtningsintervall 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym  140 L    

Varannan vecka  334    

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L* 

Varannan vecka  549 942 1 452 2 461 

Var 4:e vecka  316    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L* 

Varannan vecka  549 942 1 452 2 461 

Var 4:e vecka  316    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L* 

Varannan vecka  2 389 4 095 6 313 10 698 

* Hämtning beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 140 l kärl för restavfall 
800+334+549 = 1 683 kr/år 
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FRITIDSHUS, hämtning vecka 18-41  

Grundavgift 640 per hushåll 

Rörlig avgift 
Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och 
hämtningsintervall 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym  140 L    

Varannan vecka  243    

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

Varannan vecka  309 529 816 1 383 

Var 4:e vecka  178    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

Varannan vecka  309 529 816 1 383 

Var 4:e vecka  178    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

Varannan vecka  1 455 2 495 3 846 6 518 

 
Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 140 l kärl för restavfall 
640+243+309 = 1 192 kr/år 
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FLERBOSTADSHUS, helårsabonnemang  

Grundavgift 570 per hushåll 

Rörlig avgift 

Matavfallskärl: pris per hushåll 

Övriga kärl pris: per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp 
och hämtningsintervall 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL  

Matavfall, kärlvolym  140 L 240 L   

3 gånger/vecka  92 92   

2 gånger/vecka  92 92   

1 gång/vecka  92 92   

Varannan vecka  92    

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

3 gånger/vecka     27 312 

2 gånger/vecka     16 240 

1 gång/vecka  1 264 2 166 3 340 5 659 

Varannan vecka  549 942 1 452 2 461 

Var 4:e vecka  316    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

1 gång/vecka   2 166 3 340 5 659 

Varannan vecka  549 942 1 452 2 461 

Var 4:e vecka  316    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

2 gånger/vecka     70 608 

1 gång/vecka   9 419 14 520 24 606 

Varannan vecka  2 389 4 095 6 313 10 698 

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
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FLERBOSTADSHUS, markbehållare, helårsabonnemang 

Grundavgift 570 per hushåll 

Rörlig avgift Pris per markbehållare 
 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall  0-5000 L    

2 gånger/vecka  99 433    

1 gång/vecka  34 651    

Varannan vecka  15 066    

Restavfall, kärlvolym  0-5000 L    

2 gånger/vecka  99 433    

1 gång/vecka  34 651     

Varannan vecka  15 066    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym  0-5000 L    

2 gånger/vecka  432 319    

1 gång/vecka  150 657     

Varannan vecka  65 503    

Markbehållare tillhandahålls av fastighetsägaren. 
Tömning av markbehållare beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 
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VERKSAMHET, helårsabonnemang  

Grundavgift 430 per verksamhet 

Rörlig avgift 
Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och 
hämtningsintervall 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym  140 L    

3 gånger/vecka  17 500    

2 gånger/vecka  10 405    

1 gång/vecka  3 626    

Varannan vecka  1 577    

Varannan vecka*  334    

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

3 gånger/vecka     27 312 

2 gånger/vecka   6 216  16 240 

1 gång/vecka  1 264 2 166 3 340 5 659 

Varannan vecka  549 942 1 452 2 461 

Var 4:e vecka  316    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

1 gång/vecka   2 166 3 340 5 659 

Varannan vecka  549 942 1 452 2 461 

Var 4:e vecka  316    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym  140 L 240 L 370 L 660 L 

2 gånger/vecka   27 140  70 608 

1 gång/vecka   9 419 14 520 24 606 

Varannan vecka  2 389 4 095 6 313 10 698 

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

* Gäller endast i kombination med 1 st 140 l kärl för brännbart avfall med hämtning 
varannan eller var 4:e vecka. 
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SLAMTÖMNINGSAVGIFTER 

Enskild avloppsanläggning töms enligt kommunens renhållningsföreskrift på slam 
minst en gång om året om inte dispens sökts för glesare hämtning. 

Tjänst 

Tömning enligt körturlista av brunn eller tank 

upp till 4 m³ och inkl 20 m slang (per tömning) 
1 264 

Tillägg för större volym (per m³) 261 

Tillägg för slangdragning (per meter) 23 

Tillägg för låst lock (per styck) 75 

Tillägg för akut extratömning inom 48 timmar (per tömning)* 1 362 

Tillägg för extra tömning, inom 7 dagar (per tömning) 662 

Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske (per tillfälle) 800 

Administrationsavgift vid byte av tömningsintervall (per tillfälle) 115 

Återfyllnad av slamavskiljare med vatten 0-4 kbm i samband med 
tömning (per tillfälle) 

1 000 

* Tömning utföres helgfri vardag. 
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TILLÄGGSAVGIFTER 

Tjänst 

Gångavståndstillägg över 5 meter (per meter)* 7,50 

Felsorteringsavgift (per kärl) 145 

Tvätt av kärl (per kärl)** 185 

Abonnemangsbyte/Byte av kärl/komplettering av kärl/intagning av 
kärl (per tillfälle) 

115 

Administrationsavgift vid ansökan av uppehåll (per tillfälle)  155 

Extrasäck vid ordinarie tömnigstillfälle (per säck)  190 

Överfullt kärl (per kärl) 100 

Framkörningsavgift för tömning av kärl (per tillfälle) 625 

Framkörningsavgift för tömning av markbehållare (per hämtställe) 1 250 

Budad tömning av 140 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 100 

Budad tömning av 240 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 160 

Budad tömning av 370 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 220 

Budad tömning av 660 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 325 

Budad tömning av markbehållare 0-5000 l inom 48 timmar (per 
behållare)*** 

635 

Budning av latrinkärl som uppsamlats i engångsbehållare (per 
behållare) Behållare tillhandahålls av Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

1 115 

* Avgift per meter/kärl och hämtningstillfälle enligt föreskrifter om avfallshantering §27. 

** Gäller verksamheter och flerbostadshus. Beviljas av av Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen. 

*** Tömning utföres helgfri vardag. 
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ÅTERVINNINGSCENTRAL, SÖDRA MÅLE 

Mottagningsavgifter vid återvinningscentral 

Tjänst Pris inkl moms 

Brandsläckare/Gastuber/Tryckkärl (st) 350 

Tryckimpregnerat trä (kg)* 2 

Besök på återvinningscentral (per besök)** 350  

* Över 100 liter ca 140 kg. 

** ”För verksamheter samt fastighetsägare till flerbostadshus” som är abonnenter och 
betalar grundavgift för avfallshämtning. 

Återvinningscentralen får besökas av fordon med tillkopplad släpkärra med en maximal 
totalvikt på 3,5 ton. 
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AVFALLSTAXA 

för Ljusnarsbergs kommun 
Taxan avser avgifter enligt 27 kap §§4-6  Miljöbalken. 
Taxan antogs 2020-XX-XX av kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun och gäller 
från och med 2021-01-01. 

ALLMÄNT 
Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall 
och därmed jämförbart avfall i Ljusnarsbergs kommun utgår med de belopp och på 
de villkor som framgår av denna taxa och gällande Renhållningsordning.  

Angivna avgifter är inklusive mervärdesskatt.  

Avgiften avser årspris i kronor om inget annat anges. 

ADMINISTRATIVA REGLER 
Fastighetsinnehavare har skyldighet att anlita kommunen eller av kommunen 
utsedd entreprenör och skall betala avgifter enligt denna taxa. Med 
fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller den som enligt 1 kap 5§ 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Avfallstaxans avgifter ska betalas till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Avgift 
tas ut enligt fastställd taxa. Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då 
avfall inte finns att hämta. 

Avgifterna ska betalas enligt det debiteringsintervall som Samhällsbyggnads-
förbundet Bergslagen har bestämt. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen om 
avgiften inte är Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tillhanda senast fakturans 
förfallodag. 

Ändringar som påverkar beräkningen av avgiftens storlek, till exempel avfallsvolym, 
gångavstånd och hämtningsfrekvens ska omedelbart meddelas till Samhälls-
byggnadsförbundet Bergslagens Servicecenter.  

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen tillhandahåller gröna kärl för blandat avfall 
och brännbart avfall samt bruna ventilerade kärl för matavfall. 

Avfallstaxan är miljöstyrande och ska styra mot målen i avfallsplanen och i 
renhållningsordningen. Miljöbalken 27 kap 5§ ger kommunen möjlighet att ta ut 
avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas. 

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller 
där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen besluta om särskilda avgifter i enlighet med 
grunderna för denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27 kap 5§ miljöbalken. 
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GRUNDAVGIFT OCH RÖRLIG AVGIFT 
Avgiften för ett abonnemang består av en grundavgift som tas ut per hushåll (ett 
eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet)och 
verksamhet samt en rörlig avgift som påverkas av abonnemangsval, antal behållare, 
behållarvolym, hämtningsintervall, dragväg med mera. 

Grundavgiften finansierar bland annat återvinningscentraler, återvinningsstationer, 
avfallsplanering, farligt avfall, information och servicecenter. 

VAL AV ABONNEMANG  

Fastighetsinnehavare får välja något av följande abonnemang: 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Abonnenten sorterar ut sitt matavfall som körs till central behandlingsanläggning och blir 
biogas och biogödsel. Restavfallet blir en ren brännbar fraktion. 

 

HEMKOMPOSTERING 

Abonnenten sorterar ut sitt matavfall och lägger det i en egen kompost. Resten hämtas som 
restavfall och körs till förbränning. Komposten måste vara sluten, skadedjurssäker och ska 
användas under hela hämtningsperioden. 

 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Abonnenten sorterar inte ut sitt matavfall utan lämnar matavfall och restavfall i samma kärl. 
Allt körs till förbränning. 

 

Utsortering av farligt avfall, ej brännbart avfall, förpackningar och returpapper ska 
ske oavsett val av abonnemang. 
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VILLA, helårsabonnemang (1-2 hushåll) 

Grundavgift 890 per hushåll 

Rörlig avgift 
Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och 
hämtningsintervall 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym 140L     

Varannan vecka 373     

Restavfall, kärlvolym 140 L 190 L* 240L 370 L 660 L** 

Varannan vecka 612 914 1 049 1 618 2 742 

Var 4:e vecka 352 526    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym 140 L 190 L* 240L 370 L 660 L** 

Varannan vecka 612 914 1 049 1 618 2 742 

Var 4:e vecka 352 526    

1 gång/kvartal 226 337    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym 140 L 190 L* 240L 370 L 660 L** 

Varannan vecka 2 662 3 974 4 563 7 035 11 921 

* Fr o m 2019-01-01 går det inte att göra val till 190 l kärl. 

** Hämtning beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 140 l kärl för restavfall 
890+373+612 = 1 875 kr/år 
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FRITIDSHUS, hämtning vecka 18-41 

Grundavgift 720 per hushåll 

Rörlig avgift 
Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och 
hämtningsintervall 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym 140 L     

Varannan vecka 270     

Restavfall, kärlvolym 140 L 190 L* 240L 370 L 660 L 

Varannan vecka 344 514 590 909 1 541 

Var 4:e vecka 198 295    
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym 140 L 190 L* 240L 370 L 660 L 

Varannan vecka 344 514 590 909 1 541 

Var 4:e vecka 198 295    

1 gång/kvartal 138 205    
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym 140 L 190 L* 240L 370 L 660 L 

Varannan vecka 1 622 2 421 2 780 4 286 7 263 

* Fr o m 2019-01-01 går det inte att göra val till 190 l kärl. 

Ex. Hämtning av matavfall varannan vecka med ett 140 l kärl för restavfall 
720+270+344 = 1 334 kr/år 



 

 

7 

 

 

FLERBOSTADSHUS, helårsabonnemang  

Grundavgift 550 per hushåll 

Rörlig avgift 

Matavfallskärl: pris per hushåll 

Övriga kärl pris: per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp 
och hämtningsintervall 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym 140 L     

3 gånger/vecka 62     

2 gånger/vecka 62     

1 gång/vecka 62     

Varannan vecka 62     

Restavfall, kärlvolym 140 L 190 L* 240L 370 L 660 L 

3 gånger/vecka     30 434 

2 gånger/vecka     18 096 

1 gång/vecka 1 408 2 102 2 414 3 721 6 306 

Varannan vecka 612 914 1 049 1 618 2 742 

Var 4:e vecka 352     
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym 140 L 190 L* 240L 370 L 660 L 

1 gång/vecka  2 102 2 414 3 721 6 306 

Varannan vecka 612 914 1 049 1 618 2 742 

Var 4:e vecka 352     
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym 140 L 190 L* 240L 370 L 660 L 

2 gånger/vecka     78 678 

1 gång/vecka  9 139 10 495 16 180 27 418 

Varannan vecka 2 662 3 974 4 563 7 035 11 921 

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

* Fr o m 2019-01-01 går det inte att göra val till 190 l kärl. 
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VERKSAMHET, helårsabonnemang  

Grundavgift 350 per verksamhet 

Rörlig avgift 
Pris per kärl, beroende på storlek, abonnemangstyp och 
hämtningsintervall 

 

HÄMTNING AV MATAVFALL 

Matavfall, kärlvolym 140 L     

3 gånger/vecka 19 500     

2 gånger/vecka 11 595     

1 gång/vecka 4 041     

Varannan vecka 1 757     

Varannan vecka** 373     

Restavfall, kärlvolym 140 L 190 L* 240L 370 L 660 L 

3 gånger/vecka     30 434 

2 gånger/vecka     18 096 

1 gång/vecka 1 408 2 102 2 414 3 721 6 306 

Varannan vecka 612 914 1 049 1 618 2 742 

Var 4:e vecka 352     
 

HEMKOMPOSTERING 

Restavfall, kärlvolym 140 L 190 L* 240L 370 L 660 L 

1 gång/vecka  2 102 2 414 3 721 6 306 

Varannan vecka 612 914 1 049 1 618 2 742 

Var 4:e vecka 352     
 

BLANDAT HUSHÅLLSAVFALL 

Kärlvolym 140 L 190 L* 240L 370 L 660 L 

2 gånger/vecka     78 678 

1 gång/vecka  9 139 10 495 16 180 27 418 

Varannan vecka 2 662  3 974 4 563 7 035 11 921 

Hämtning tätare än varannan vecka beviljas av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

* Fr o m 2019-01-01 går det inte att göra val till 190 l kärl. 

** Gäller endast i kombination med 1 st 140 l kärl för brännbart avfall med hämtning 
varannan eller var 4:e vecka. 
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SLAMTÖMNINGSAVGIFTER 

Enskild avloppsanläggning töms enligt kommunens renhållningsföreskrift på slam 
minst en gång om året om inte dispens sökts för glesare hämtning. 

Tjänst 

Tömning enligt körturlista av brunn eller tank 

upp till 4 m³ och inkl 20 m slang (per tömning) 
1 387 

Tillägg för större volym (per m³) 260 

Tillägg för slangdragning (per meter) 19 

Tillägg för låst lock (per styck) 75 

Tillägg för akut extratömning inom 48 timmar (per tömning)* 1 496 

Tillägg för extra tömning, inom 7 dagar (per tömning) 1 061 

Framkörningsavgit om tömning inte kunnat ske (per tillfälle) 820 

Administrationsavgift vid byte av tömningsintervall (per tillfälle) 115 

Återfyllnad av slamavskiljare med vatten 0-4 kbm i samband med 
tömning (per tillfälle) 

1 000 

* Tömning utföres helgfri vardag. 
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TILLÄGGSAVGIFTER 

Tjänst 

Gångavståndstillägg över 5 meter (per meter)* 7,50 

Felsorteringsavgift (per kärl) 145 

Tvätt av kärl (per kärl)** 185 

Abonnemangsbyte/Byte av kärl/komplettering av kärl/intagning av 
kärl (per tillfälle) 

115 

Administrationsavgift vid ansökan av uppehåll (per tillfälle)  155 

Extrasäck vid ordinarie tömnigstillfälle (per säck)  190 

Överfullt kärl (per kärl) 100 

Framkörningsavgift (per tillfälle) 625 

Budad tömning av 140 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 100 

Budad tömning av 190 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 135 

Budad tömning av 240 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 160 

Budad tömning av 370 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 220 

Budad tömning av 660 l kärl inom 48 timmar (per kärl)*** 325 

Budning av latrinkärl som uppsamlats i engångsbehållare (per 
behållare) Behållare tillhandahålls av Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen 

1 115 

* Avgift per meter/kärl och hämtningstillfälle enligt föreskrifter om avfallshantering §27. 

** Gäller verksamheter och flerbostadshus. Beviljas av av Samhällsbyggnadsförbundet 
Bergslagen. 

*** Tömning utföres helgfri vardag. 
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ÅTERVINNINGSCENTRAL 

Mottagningsavgifter vid återvinningscentral 

Tjänst Pris inkl moms 

Brandsläckare/Gastuber/Tryckkärl (st) 350 

Tryckimpregnerat trä (kg)* 2 

Besök på återvinningscentral (per besök)** 350  

* Över 100 liter ca 140 kg 

** ”För verksamheter samt fastighetsägare till flerbostadshus” som är abonnenter och 
betalar grundavgift för avfallshämtning. 

Återvinningscentralen får besökas av fordon med tillkopplad släpkärra med en maximal 
totalvikt på 3,5 ton. 

 

 

 


