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Varför betalar vi VA-avgift?

Den kommunala vatten- och avloppsverksamheten
(VA) baseras helt på avgifter från kommunens
VA-kunder. Det betyder att inga skattemedel används
och VIVAB får inte gå med vinst.
Det du betalar för vatten och avlopp används till att
producera dricksvatten, underhålla och förnya
ledningsnätet och anläggningar. Avgifterna går även
till att rena och ta hand om avlopps- och dagvatten.
Avgifterna justeras i VA-taxan som beslutas av
kommunfullmäktige i kommunen.
Varje kommun har sina egna förutsättningar. Till
exempel påverkar invånarantal, folktäthet, geografiska
förutsättningar, VA-ledningsnätets utformning och
renings- och vattenverkens storlek. Detta medför att
avgifterna kan skilja sig mellan olika
kommuner.

Taxan består av två delar

VA-taxan består av en anslutningsavgift och brukningsavgifter. Anslutningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta till det kommunala ledningsnätet. Brukningsavgiften är den årliga, återkommande
kostnaden för de vatten- och avloppstjänster du får
tillgång till. Brukningsavgiften i sin tur delas upp i två
fasta (grund- och lägenhetsavgift) och en rörlig avgift
(pris per kubikmeter).

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA
Anläggningsavgift

- engångsavgift för att ansluta
till det kommunala ledningsnätet.

Skillnad på skatt och taxa

Taxa tas ut för att täcka en kostnad kommunen har
för att utföra en viss tjänst. Skatt går exempelvis till
kommunen utan direkt koppling till motprestation.

Hur mycket höjs avgiften 2019?

Brukningsavgiften för vatten och avlopp under 2019
höjs i genomsnitt med sju procent. För en genomsnittsvilla innebär det en ökad avgift med 32 kronor
per månad.
För flerfamiljshus (hyres- och bostadsrätt) ökar
avgiften med 22 kronor per lägenhet och månad.

Varför höjs VA-avgiften 2019?
VIVAB ansvarar för driften av det cirka 300 mil långa
ledningsnätet och av våra anläggningar (renings- och
vattenverk). Nya bostadsområden byggs vilket ställer
krav på att bygga ut VA-nätet för att säkra dricksvattenleveransen och hanteringen av avlopp- och
dagvatten. Dessutom finns det ett stort behov av
förnyelse av gamla ledningar.
Investeringar av VA-anläggningarna i kommunen
kommer att fortsätta i en högre takt jämfört med
tidigare.

Vänd för att se avfallstaxan

Brukningsavgift

- årlig, återkommande avgift.
- fast grundavgift.
- fast lägenhetsavgift.
- rörlig avgift/kubikmeter vatten.

Har du frågor kring din faktura?
På www.vivab.info/faktura finner du fakturaförklaring och
svar på vanliga fakturafrågor. Har du andra funderingar
är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via e-post:
vivab@vivab.info eller via telefon: 0757 27 40 00.

Vill du få sms vid
driftstörningar?
Läs mer och registrera
ditt mobilnummer på
www.vivab.info/sms
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HÖJDA AVFALLSAVGIFTER
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Varför betalar vi avfallsavgifter?

Avfallsverksamheten baseras helt på avgifter från
kommunens avfallskunder. Det betyder att inga
skattemedel används och VIVAB inte får gå med
vinst.
Avgiften du betalar för hämtning av ditt avfall ska
täcka VIVAB:s kostnader för hämtning och
omhändertagande av avfall samt driften av VIVAB:s
återvinningscentraler. Avgifterna justeras i avfallstaxan som beslutas av kommunfullmäktige i
kommunen.
Varje kommun har olika förutsättningar. Faktorer som
påverkar är till exempel invånarantalet, transportsträckor, antalet återvinningscentraler och hur
investeringsbehovet ser ut. Detta medför att
avgifterna kan skilja sig mellan olika kommuner.
AVFALLSTAXA
Grundavgiften täcker:
•
•
•
•

Den rörliga avgiften täcker:

Drift av återvinnings•
centralerna.
•
Insamling och hantering
av farligt avfall.
•
Täckning av deponier.
Administration och
utveckling.

Insamling.
Transport av hushållsavfall.
Behandling av hushållsavfall.

Har du frågor kring din faktura?
På www.vivab.info/faktura finner du fakturaförklaring och
svar på vanliga fakturafrågor. Har du andra funderingar
är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via e-post:
vivab@vivab.info eller via telefon: 0757 27 40 00.

Skillnad på skatt och taxa

Taxa tas ut för att täcka en kostnad kommunen har
för att utföra en viss tjänst. Skatt går exempelvis till
kommunen utan direkt koppling till motprestation.

Hur mycket höjs avgiften 2019?

Avfallsavgiften höjs med i genomsnitt tre procent.
För det vanligaste abonnemanget, villahushåll med
utsortering av matavfall, innebär det en höjd kostnad
med 4,50 kronor per månad.
Avgiften för slam höjs med 30 kronor per tömning.

Varför höjs avfallsavgiften 2019
Höjningen baseras på kostnader kopplat till VIVAB:s
entreprenörsverksamhet för tömning och omhändertagande av avfall, både för hushåll och på VIVAB:s
återvinningscentraler.

