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Avloppsanslutningstaxa år 2021 
Godkänd av kommunfullmäktige 72 §/16.11.2020 

 
1. Avloppsanslutning beviljas inom avloppsverkets verksamhetsområde, under förutsättning att 

kvalitetskraven för avloppsvatten uppfylls. 

2. Kommunen anvisar anslutningspunkt vid tomtgränsen dock max 100 meter från byggnaden i fråga. 

3. Avloppsledning mellan förbindelsepunkten och byggnad som skall anslutas bekostas av 

fastighetsägaren. Ledningen skall godkännas av kommunen. Inkopplingen vid 

förbindelsepunkten sköts av kommunen. 

4. Om det vid anslutning av bostadshus inom avloppsverkets verksamhetsområde krävs en separat 

pumpstation för fastigheten bekostas den av kommunen. Ledningen mellan huset och pumpstationen 

bekostas av fastighetsägaren. Elförbrukningen samt tillkommande elarbeten i bostaden bekostas av 

fastighetsägaren men kompenseras genom att avloppsvattenfakturan minskas med avgiften för 5m
3 

avloppsvatten eller enligt avläsning om förbrukningen är lägre än 5m
3
. 

 

 

 Grundavgift per fastighet 1 730 euro. 

Därtill erläggs 1 120 euro per bostadslokal, fritidshus eller verksamhetslokal. Såsom bostadslokal 

betraktas varje sådant utrymme med kök eller kokvrå och toalett i byggnaden som i sig kan nyttjas 

som bostad. 

 För ett sammanhängande gårdsområde med samma ägare, även om det består av flera 

fastigheter, erläggs endast en grundavgift. Därtill erläggs 1 120 euro per bostadslokal, 

fritidshus eller verksamhetslokal 

 För industribyggnader, max. 1000 m³ är anslutningsavgiften 2 850 euro. 

 För industribyggnader där endast kontorsutrymmena och de sociala utrymmena, men dock max 1 

000 m³, är anslutna till avloppsnätet är anslutningsavgiften 2 850 euro även om hela byggnaden 

överstiger 1 000 m³. 

 För industribyggnader större än 1000 m³ är anslutningsavgiften 2,85 euro/ m³. 

 Företag som verifierar att företagets verksamhet endast omfattar maximalt en sexmånaders period 

under kalenderåret erlägger en grundavgift om 1 730 euro för varje sammanhängande grupp av 

uthyrningsstugor eller lägenheter, även om de ligger på olika fastigheter. 

Därtill erläggs 280 (25 % av 1 120) euro per bostadslokal, fritidshus eller verksamhetslokal. Den 
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totala anslutningsavgiften är dock tillsammans minst 2 850 euro, alltså samma som för övriga 

fastigheter. 

 

Anslutningsavgiften är utan moms. 

 

Anslutningsavgiften för anslutningar gjorda fr.o.m. april 2004 kan överföras och återbäras. Vid 

överlåtelse av fastighet överförs de förmåner anslutningsavgiften gett på den nya ägaren. 

Anslutningsavgiften återbärs när fastigheten för gott upphör att använda vatten- och 

avloppsvattenverkets tjänster, då byggnaden inte längre är i bruk och anslutningsavtalet sägs upp (kfge 

14.12.2004 § 120). 

 

Anslutningsavgiften återbärs till ursprungligt belopp utan indexhöjning eller ränta. 

Abonnenten faktureras separat för eventuella momspliktiga tjänster som föranleds av att anslutningen sägs 

upp. 

 

Vid fastställande och debitering av anslutningsavgift tillämpas stadgandena i LL om avloppsvattenavgift. 

På särskild ansökan till tekniska nämnden med ekonomisk redovisning kan avgiften betalas under fem års tid. 
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