Utdrag ur vatten- och avloppstaxan år 2018
Taxa
Enbart vatten
Mätarstorlek 2,5 m3/tim

Fast avgift/år

Förbrukningsavgift/m3

1 613 kr

12,08

Enbart avlopp
Mätarstorlek 2,5 m3/tim

1 972 kr

18,11

Vatten och avlopp
Mätarstorlek 2,5 m3/h

3 585 kr

30,19

11 792 kr
31 440 kr
47 896 kr
71 475 kr
103 565 kr
829 kr
1 019 kr
126 kr

30,19
30,19
30,19
30,19
30,19

Mätarstorlek 2x2,5 m /h, per st
Mätarstorlek 6 m3/h, per st
Mätarstorlek 10 m3/h, per st
Mätarstorlek 15 m3/h, per st
Mätarstorlek >15 m3/h, per st
Extra spill-/dagvattenservisledning
Dagvatten för tomt upp till 1 200 m2
Därutöver per påbörjade 300 m2
3

Kommunalt vatten
och avlopp

Lagstadgad moms ingår med för närvarande 25 %
Avgifter för vatten och avlopp debiteras i dagsläget genom samma faktura som renhållningsavgifter. Utdraget ovan är de vanligast avgifterna. Det finns vissa undantag och fler
reduceringar enligt taxan. Du hittar en komplett taxa på www.almhult.se/VA-taxa
Den beräknade vatten- och avloppskostnaden som finns på fakturorna baseras på
föregående års förbrukning. För nyinflyttade är den beräknade vattenkostnaden
baserad på uppskattad normalförbrukning. Den årliga kostnaden blir dock alltid
rätt, eftersom mätaravläsning sker före den slutliga debiteringen. Tänk på att kontrollera vattenmätaren gentemot fakturan varje gång samt att skicka in mätarställningen på det självavläsningskort som skickas till dig en gång om året.
För vatten- och avloppsavgifter som inte betalas i tid debiteras dröjsmålsränta enligt 6§
räntelagen. Vid påminnelse tillkommer påminnelseavgift, för närvarande 60 kronor. Vid
utebliven betalning lämnas ärendet över till inkassoföretaget Visma Collectors. Vi kan
även behöva stänga av vattnet till fastigheten, tills skulderna är betalda.
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Gäller från 2018-01-01

Vattenmätarens plats

För att säkerställa att din vattenmätare registrerar rätt mängd vatten byter Älmhults
kommun ut din vattenmätaren minst vart tionde år. Det är fastighetsägarens ansvar
att se till att vattenmätarplatsen uppfyller kraven på en säker vattenmätarplats.
Kontrollera regelbundet din vattenmätare för att upptäcka vattenskador. Det är
viktigt med tillsyn och avläsning även för obebodda hus och om du reser bort, särskilt under längre perioder. Du bör även kontrollera att dina avstängningsventiler
fungerar. Äldre modeller som exempelvis LK580 är inte godkända, då rattarna kan
släppa från sina fästen och orsaka svåra vattenskador.

Avstängning av vatten

Tänk på att det bara är kommunens VA-personal som får stänga av eller släppa på
vatten in till din fastighet genom ventiler i gatan. Om du vill få ditt vatten avstängt
för exempelvis renovering eller för att ingen bor i huset ska du kontakta kommunen
på telefon 0476-553 51. För avstängning eller påsläpp tas en avgift ut.

För att undvika stopp i avloppet

Endast det som har passerat kroppen samt toalettpapper får spolas ner i avloppet.
Du får inte hälla våtservetter, bomull, tops, tandtråd, kattsand, färg- och fogrester,
kemikalier, fett med mera i avloppet. Detta kan orsaka stopp i ledningarna, pumphaverier och störa reningsprocessen i reningsverken.

Ska du bygga till?

Då du ansluter din fastighet till kommunalt vatten och avlopp första gången får du
betala en anläggningsavgift. Om du sedan bygger till eller utökar fastighetens yta
kan du i vissa fall behöva betala en tillkommande anläggningsavgift. Kontakta oss
innan du bygger eller köper till mark, för att få reda på vad det kommer att kosta i
tillkommande avgifter.

Kontaktuppgifter
Felanmälan vid akuta fel på ditt vatten eller avlopp

Tänk på att:
•
•
•
•

utrymmet ska skyddas från frost och onormal uppvärmning
utrymmet ska vara belyst
golv och närbelägna väggar ska tåla spill och läckage av vatten, det är önskvärt
med golvavlopp
mätaren ska vara lättåtkomlig

Du som fastighetsägare ansvarar för vattenmätarplatsen och kontaktar en VVS-firma
för att få hjälp med installation av mätarkonsol och ventiler. Älmhults kommun
äger och installerar vattenmätaren. För att mätarens plats ska vara säker och
godkänd ska vattenmätaren kunna monteras i en fast förankrad mätarkonsol med
skjutbar och förseglad hylsa. Mätarkonsollen ska vara av typen ”teleskop” med
mätintervall 190-222 mm. Ventilerna ska vara kulventiler. Skruvventiler är inte
godkända.

Sönderfrusen mätare

Tänk på att vattenmätaren kan frysa sönder. Se till att ha omkring +10 grader i
utrymmen där din vattenmätare finns. Om din vattenmätare fryser sönder får du
bekosta en ny och för en uppskattad förbrukning.

Under ordinarie arbetstid, kl. 8.00-16.00, ring telefon 0476-550 00 och be
att få bli kopplad till produktionsavdelningen. Efter ordinarie arbetstid,
ring SOS Alarm telefon 0470-468 51. Felanmälan kan, om det inte är akut,
mejlas till tekniska@almhult.se

Frågor om din vattenmätarplats

Anders Andersson, telefon 0476-553 51, anders.andersson@almhult.se
Malin Augustsson, telefon 0476-551 43, malin.augustsson@almhult.se

Nyanslutning eller frågor om ditt abonnemang

VA-avdelningen, telefon 0470-550 00, tekniska@almhult.se
Malin Augustsson, telefon 0476-551 43, malin.augustsson@almhult.se

Adressändring eller frågor om din förbrukning

Du ska alltid anmäla adressförändring till renhållningsavdelningen.
Senad Dzafic, telefon 0476-553 13, senad.dzafic@almhult.se
Anneli Johansson, telefon 0476-551 46, anneli.johansson@almhult.se
Viola Åkerlund, telefon 0476-550 82, viola.akerlund@almhult.se

