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Taxa för Vellinge kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggningar 

 

Vellinge.se 



Periodiska avgifter 
Lagstadgad mervärdesskatt ingår i de angivna beloppen med 25%. 

 
 Slag av avgifter Vatten Avlopp Totalt 
 1 2 3 4 

A Mängdavgifter 
(kr/kbm levererat vatten) 

   

1 Inom kommunens verksamhetsområde    
:1 Renvatten, avhärdat 7,04 kr 7,59 kr 14,61 kr 
:2 Byggvatten till flerbostadshus 7,04 kr 7,59 kr 14,61 kr 

B Fasta avgifter/år 
   

1. Vattenförbrukning, kontrollerad genom 
vattenmätare 

   

:1 För varje ansluten fastighet erlägges grundav- 
gift per år 

482 kr 559 kr 1 041 kr 

:2 För varje enbostadshus (permanent el. fritids- 
hus) en avgift av 

2 588 kr 1 252 kr 3 840 kr 

:3 För varje lägenhet i flerbostadshus och 
därmed jämställd byggnad för kontor, affär, 
hantverk o.d. en avgift av 

2 588 kr 1 252 kr 3 840 kr 

:4 För bensinstation, tvättinrättning, växthus o.d. 
en avgift per rörelse av 

2 588 kr 1 252 kr 3 840 kr 

:5 För industri, verkstad o.d. en avgift per mätare    
 med ansl. dim. 20 mm 2 588 kr 1 196 kr 3 840 kr 
 med ansl. dim. 25 mm 3 443 kr 2 044 kr 5 487 kr 
 med ansl. dim. 40 mm 5 158 kr 3 105 kr 8 264 kr 

:6 För varje ansluten fastighet som har s.k. mi- 
nipumpstation, reduceras grundavgiften för 
avlopp med 75 kr/år. 
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2. Vattenförbrukning och/eller avloppsvatten, ej genom vattenmätare (särskild 
mängdavgift uttages ej) 
 
Slag av avgifter                    Vatten      Avlopp      Totalt 
1                           2   3     4 

:1.1 enbart avlopp             3 222 kr 
:1.2 enbart vatten             4 397 kr 
:1.3 vatten och avlopp            7576 kr 
:2 För varje enbostadshus (fritidsbostad)som är  
             ansluten till 
:2.1 enbart avlopp             2 192 kr 
:2.2 enbart vatten             3 443 kr 
:2.3 vatten och avlopp            5 636 kr 
:3 För varje enbostadshus, som har s.k. mini-  
             pumpstation, reduceras avgiften med 40 kr/år. 
 

C Övriga fasta avgifter 
1. Montering och demontering av vattenmätare 

per gång 

 

979 kr 979 kr 

2. Årsavgift för köksavfallskvarn 320 kr 320 kr 
3. Extra årsavgift för varje extra mätare i flerbo- 

stadshus 
4. Årsavgift för fastighet som meddelats förbin- 

delsepunkt men ej brukar anläggningen 

202 kr 202 kr 
 

1 279 kr 1 279 kr 

5. Byggvattenavgift per enbostadshus 678 kr 678 kr 
6. Avgift för utbyte av sönderfrusen 

vattenmätare som utbytes genom kommu- 
nens försorg 
mätare som hämtas vid kommunens förråd 
men utbytes genom entreprenörs försorg 

7. Avgift för vattenmätareprovning när mätaren 
är felfri 

8. Avgift per gång för öppning eller stängning av 
servisventil 

9. Avgift i samband med byte av vattenmätare 
när avisering skett och abonnenten trots detta 
ej har fastigheten tillgänglig för mätarbytet. 

    2 303 kr                    2 303 kr 
 
 

609 kr 609 kr 
 
    2 303 kr                    2 303 kr 
 

609 kr 609 kr 
 

1 152 kr 1 1152 kr 
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D. Avgiftsnedsättning vid onormal vattenförbrukning 
Avgiften för överförbrukning (Ö) nedsätts med 50 %. Som överförbrukning 
betraktas all förbrukning utöver aktuell fastighets normalförbrukning (N). 
Minsta normalförbrukning vid beräkning av avgiftsnedsättning är 200 kbm/år 
och lägenhet. För att avgiftsnedsättning skall medges måste överförbrukningen 
vara större än fastighetens normalförbrukning. Avgift tas inte ut för den delen 
av överförbrukningen som överstiger 5 gånger fastighetens normalförbruk- 
ning. 

 
 Slag av avgifter Vatten Avlopp Totalt 

1 2 3 4 
E. Avgifter för dagvatten    

1. För varje ansluten fastighet för bostadsända- 
mål, kontor, affär, hantverk, bensinstation, 
tvättinrättning, växthus, skol- o fritidsverk- 
samhet, industri, verkstad o.d. för varje kvm 
tomtyta 

  0,97 

2. För varje ansluten fastighet enligt punkt 1 
ovan, där åtgärder vidtagits för reducering av 
utsläppet i kommunal ledning. Detta avser 
vissa av kommunen bestämda områden i 
Skanör-Falsterbo för varje kvm tomtyta 

  0,50 

3. För varje fastighet enligt pkt 1,som är belägen 
inom verksamhetsområde med enbart huvud 
ledningar för varje kvm tomtyta 

  0,29 
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