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Din faktura
Fakturan kommer
varannan månad med
betalningsvillkor 30
dagar. Du kan skaffa
e-faktura och autogiro
genom din internetbank.
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Vatten & Miljö i Väst AB


A VIVAB,

åt anläggningsbolagen
fakturerar

i respektive kommun. Bor du i


Falkenberg sker fakturering på

uppdrag
av Falkenbergs Vatten



och Renhållnings AB. I Varberg
sker faktureringen på uppdrag av
Varberg Vatten AB. Här hittar du
VIVAB:s postadress samt
kontaktuppgifter till kundtjänst.
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duuppgifter

  om din 
B Här hittar
C

Fakturanummer
 
faktura.
eller 



OCR-nummer
ska
anges
om du 


 

betalar på annat sätt än med det
bifogade
  
 inbetalningskortet.

 


Du hittar
även ditt
kundnummer
här.

Här ser du adressen till om
den anläggning som fakturan
avser, numret är ett
anläggningsnummer som vi
använder i våra register.
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Mätarnummer är ett specifikt nummer för din vatten- E Fast mätaravgift beror på vattenmätarens storlek.
D
  
mätare. Här finns också en 
sammanställning
över
Tjänstnummer är något som används i våra register.



eventuella avläsningar som är gjorda sedan din förra
Bostadsenhetsavgift (tidigare lägenhetsavgift) är en

 

 
  
faktura. Årsförbrukning
baseras 
på tidigare
år och ligfast
avgift som
baseras på hur många bostadsenheter
ger till grund för den uppskattade förbrukning som
det finns i fastigheten. En normalvilla faktureras en bodu faktureras. Det är skillnaden i beräknad förbrukstadsenhetsavgift. Ett flerfamiljshus består av flera boning som du faktureras. Genom att läsa av och lämna
stadsenheter och faktureras därför flera bostadsenhetsin din vattenmätarställning regelbundet får du en
avgifter. För vissa kunder kan det finnas en rad som
mer korrekt debitering.
benämns bruttoareaenhetsavgift som avser en avgift
för verksamhetslokaler. Då innebär varje påbörjad 150tal kvm lokalyta en bruttoareaenhetsavgift.


Vad påverkar min
VA-avgift?

Kostnaden för ditt vatten
och avlopp påverkas av
tre faktorer:
1. hur mycket vatten som
förbrukas
2. antal vattenmätare och
storlek på vattenmätare
3. typ av fastighet

Detta går pengarna till:
Taxan för vatten och avlopp ska inte bara täcka kostnader för produktion och distribution av dricksvatten
utan även bortledning av spillvatten (ofta även dagoch dräneringsvatten) samt rening av spillvattnet i
våra reningsverk. Den ska dessutom täcka underhåll
och förnyelse av ledningsnät och anläggningar. Taxan
beräknas på samma sätt oavsett om du har ett fritidshus eller ett permanentboende.
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F Ditt aktuella abonnemang för hämtning av hushållsavfall och grundavgiften per år visas här. I det här
exemplet har utsortering av matavfall valts och
fakturan avser två månader (i det här fallet 59 dagar).
Grundavgiften betalas för dessa antal dagar.

Detta går pengarna till:

G Vid varje tömning registrerar sopbilen hur många
kilo som hämtats och du debiteras en avgift per kilo.
Grundavgiften och kilopriset är beroende på ditt
abonnemang. Information om kilopriser 
finns i
avfallstaxan.









 rörliga

Den
avgiften:


• 
Insamling

•
Transport
•
Behandling av hushållsavfallet








Grundavgiften:
Drift av återvinningscentraler
Insamling och hantering av farligt avfall
Täckning av deponier
Kostnader för administration och utveckling

•
•
•
•
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Ditt aktuella abonnemang för slamtömning om du har ett sådant. Här står hur många kubikmeter din slamanläggning är. Priset per tömning baseras på antalet kbm som anlägg
ningen har. Tömning ska ske minst
en gång per år och faktureras i efterhand, efter
att den
är utförd.
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Här visas totalbelopp för de tjänster du har, här
vatten och avlopp samt renhållning och



hur stor del som är moms.


















 



 




 

   

