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Taxa för den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen i Örnsköldsviks kommun
Antagen av kommunfullmäktige 30 oktober 1972 § 580. Med ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 november 2021 § 270 att gälla fr o m 1 januari 2022.
Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB.
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB.

§ 1 Avgiftsskyldighet
För att täcka nödvändiga kostnader för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Örnsköldsviks kommun ska ägare av fastighet eller annan som enligt §§ 2, 4 och 5 Lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare, till huvudmannen betala avgifter enligt
denna taxa.
Det åligger fastighetsägaren att omgående till huvudmannen anmäla sådana ändrade förhållanden som kan påverka avgiftsuttaget, liksom ändrade ägarförhållanden till fastigheten.

§ 2 Avgifter
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Vid avgiftsberäkningar tillämpas
avrundningsreglerna i Svensk Standard SS 01 41 41.
Lagstadgad mervärdesskatt, moms, uppgår för närvarande till 25 %.

§ 3 Definitioner
I denna taxa avses med:
Bostadsfastighet
Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att
bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller
huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Exempel på sådana byggnader är
kontor, butiker, hotell, hantverk, utbildning, förvaltning, utställningslokaler, restauranger, småindustri, sjukvård, stormarknader, sporthallar.
Annan fastighet
Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses
bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet
Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu inte bebyggts.
Bostadsenhet/Lägenhet
Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet.
Tomtyta
Utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som
huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
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§ 4 Avgiftsskyldighet för ändamål
4.1		
Avgiftsskyldighet föreligger enligt §§ 24–28 Lagen om allmänna vattentjänster för följande ändamål:
a)

V, vattenförsörjning

b)

S, spillvattenavlopp

c)

Dg, dagvattenavlopp från gata, väg eller annan allmän platsmark

d)

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet

4.2
Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen enligt a, b och d inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om detta.
Avgiftsskyldighet för ändamålet enligt c inträder när åtgärder för avledande av dagvatten blivit
utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet enligt lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.3
Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet
inträder.
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I

Anläggningsavgifter fr o m 1 januari 2022

§ 5 Anläggningsavgift bostadsfastighet
I avgifterna ingår mervärdesskatt, moms, med 25 %. Kursiverat belopp anger avgift exkl moms.
5.1		
För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:

a

SERVISAVGIFT

En ledning

Två ledningar

Tre ledningar

Samtliga
vattentjänster

70 000 kr
56 000 kr

85 000 kr
68 000 kr

100 000 kr
80 000 kr

100 000 kr
80 000 kr
Samtliga
vattentjänster

V

S

Df

Dg

b

FÖRBINDELSEPUNKTSAVGIFT
per styck

9 000 kr
7 200 kr

15 000 kr
12 000 kr

6 000 kr
4 800 kr

–

30 000 kr
24 000 kr

c

TOMTYTEAVGIFT
per m2

15,90 kr
12,72 kr

26,50 kr
21,20 kr

7,95 kr
6,36 kr

2,65 kr
2,12 kr

53,00 kr
42,40 kr

d

BOSTADSENHETSAVGIFT
per styck

6 000 kr
4 800 kr

9 000 kr
7 200 kr

–

–

15 000 kr
12 000 kr

e*

AVGIFT FÖR DAGVATTEN UTAN ATT
FÖRBINDELSPUNKT
ÄR UPPRÄTTAD

–

–

21 000 kr
16 800 kr

–

–

* Avgift enligt 5.1 e tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a och b. I det fall avgift enligt 5.1 e
tas ut, reduceras avgift enligt 5.1 a och b med delen Df, eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts eller upprättats.
5.2
Är förbindelsepunkten gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas servisavgiften enligt 5.1
a avseende det ifrågavarande ändamålet lika mellan fastigheterna.
5.3
Avgift enligt 5.1 c tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a,
b och d, eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a,
b, d och e.
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c i den mån
ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.
5.4
Antalet bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan
ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
5.5
Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas, ska avgifter betalas enligt 5.1 a och b.
5.6
Om en fastighets tomtyta ökar ska avgift betalas enligt 5.1 c för sådan tillkommande tomtyta som
kommer från fastighet för vilken tomtyteavgift inte tidigare ska anses ha betalats.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta ska begränsningsregeln i 5.3 iakttas.
5.7
Om till- eller ombyggnad sker, ytterligare byggnad uppförs eller om riven bebyggelse ersätts på
fastighet, ska avgift enligt 5.1 d betalas för varje tillkommande bostadsenhet.
5.8
Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df
upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 e.
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§ 6 Anläggningsavgift annan fastighet
I avgifterna ingår mervärdesskatt, moms, med 25 %. Kursiverat belopp anger avgift exkl moms.
6.1		
För annan fastighet ska vid avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:

a

SERVISAVGIFT

En ledning

Två ledningar

Tre ledningar

Samtliga
vattentjänster

70 000 kr
56 000 kr

85 000 kr
68 000 kr

100 000 kr
80 000 kr

100 000 kr
80 000 kr
Samtliga
vattentjänster

V

S

Df

Dg

b

FÖRBINDELSEPUNKTSAVGIFT
per styck

9 000 kr
7 200 kr

15 000 kr
12 000 kr

6 000 kr
4 800 kr

–

30 000 kr
24 000 kr

c

TOMTYTEAVGIFT
per m2

15,90 kr
12,72 kr

26,50 kr
21,20 kr

7,95 kr
6,36 kr

2,65 kr
2,12 kr

53,00 kr
42,40 kr

d*

AVGIFT FÖR DAGVATTEN UTAN ATT
FÖRBINDELSPUNKT
ÄR UPPRÄTTAD

–

–

21 000 kr
16 800 kr

–

–

* Avgift enligt 6.1 d tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a och b. I det fall avgift enligt 6.1 d
tas ut, reduceras avgift enligt 6.1 a och b med delen Df, eftersom servisledning och förbindelsepunkt inte lagts eller upprättats.
6.2
Är förbindelsepunkten för ett visst ändamål gemensam för två eller fler fastigheter, fördelas servisavgiften enligt 6.1 a avseende det ifrågavarande ändamålet lika mellan fastigheterna.
6.3
Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen medge anstånd med betalning av tomtyteavgift för viss andel av fastighets areal som motsvarar markyta som tillsvidare inte utnyttjas för
verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten, upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
6.4
Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas ska avgifter betalas enligt 6.1 a och b.
6.5
Om en fastighets tomtyta ökar, ska avgift betalas enligt 6.1 c för sådan tillkommande tomtyta för
vilken tomtyteavgift inte förut kan anses ha betalats.
6.6
Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df
upprättas, ska avgift betalas enligt 6.1 d.
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§ 7 Anläggningsavgift obebyggd fastighet
7.1
Anläggningsavgift ska betalas för obebyggd fastighet.
Avgift utgår per fastighet för varje vattentjänst som avgiftsskyldighet föreligger för med:
Bostadsfastighet

Annan fastighet

SERVISAVGIFT

5.1 a

100 %

6.1 a

100 %

FÖRBINDELSEPUNKTSAVGIFT

5.1 b

100 %

6.1 b

100 %

TOMTYTEAVGIFT

5.1 c

100 %

6.1 c

70 %

BOSTADSENHETSAVGIFT

5.1 d

0%

–

AVGIFT FÖR DAGVATTEN UTAN ATT
FÖRBINDELSEPUNKT
ÄR UPPRÄTTAD

5.1 e

100 %

6.1 d

100 %

* Avgift enligt 5.1 e och 6.1 d tas inte ut om avgift för Df enligt 5.1 a och b samt 6.1 a och b tas ut.
I det fall avgift enligt 5.1 e eller 6.1 d tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a och b samt 6.1 a och 6.1 b
med delen Df.
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.
Avgift enligt 5.1 c tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a och b
eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte
upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a, b och e, jfr 5.3 andra stycket.
7.2
Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande:
Bostadsfastighet

Annan fastighet

TOMTYTEAVGIFT

5.1 c

*

6.1 c

BOSTADSENHETSAVGIFT

5.1 d

100 %

–

30 %

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c om föreskriften i 5.3 andra stycket
så medger.
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.

§ 8 Tillkommande avgifter
8.1
Om avgiftsskyldighet inträder för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska
tillkommande avgifter betalas enligt §§ 5-7.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a respektive 6.1 a,
även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.
8.2
För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för
fastigheten ska, utöver avgift enligt §§ 5-7, en etableringsavgift betalas. Etableringsavgiften
avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

§ 9 Särskilda avtal
Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och/eller avlopp avviker i beaktansvärd omfattning från normal genomsnittlig kostnad för fastigheter inom
verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt §§ 5–7 för viss fastighet, får huvudmannen i stället
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
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§ 10 Villkor för betalningsskyldighet
10.1
Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.
10.2
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas enligt
6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
10.3
Enligt 36 § LAV ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst
tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet
ställs. Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i
framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften
betalas eller ränta ska betalas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas
enligt 10.2.
10.4
Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande
meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats
eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det
ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 10.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och
fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 11 Tilläggsavgifter i särskilda fall
11.1
Om en fastighetsägare har ansökt om att ledningar ska utföras på annat sätt eller förses med
andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, och huvudmannen godkänner det, ska
fastighetsägaren ersätta huvudmannen för överenskomna kostnader.
11.2
Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska läggas i stället för redan befintlig och
huvudmannen godkänner det, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.
11.3
Om huvudmannen anser att ny servisledning ska läggas i stället för och med annat läge än redan
befintlig servisledning, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren för kostnaden för
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.
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II

Brukningsavgifter fr o m 1 januari 2022

§ 12 Brukningsavgifter
I avgifterna ingår mervärdesskatt, moms, med 25 %. Kursiverat belopp anger avgift exkl moms.
12.1		
För bebyggd fastighet, vilken avgiftsskyldighet för vattenförsörjning och spillvattenavlopp föreligger, ska erläggas brukningsavgift med:
a)

en grundavgift per år och fastighet

b)

en lägenhetsavgift per år och bostadslägenhet samt för annat än bostadshus

c)

en förbrukningsavgift per kbm

Vatten

Spillvatten

Både vatten
och spillvatten

GRUNDAVGIFT
per år

3 344,00 kr
2 675,20 kr

3 344,00 kr
2 675,20 kr

4 775,00 kr
3 820,00 kr

LÄGENHETSAVGIFT
per år

1 805,00 kr
1 444,00 kr

1 805,00 kr
1 444,00 kr

2 593,00 kr
2 074,40 kr

13,20 kr
10,56 kr

19,30,00 kr
15,44 kr

32,50 kr
26,00 kr

FÖRBRUKNINGSAVGIFT
per kubikmeter
d)
		
		

om vattenmätarens plombering konstateras bruten vid avläsningstillfället debiteras
brukningsavgift enligt 12.2 poängtaxa. Avgiften debiteras för helt år eller till och med dag
då skadan anmälts till huvudmannen.
För kontroll av vattenmätare och ny plombering debiteras 50 % av grundavgiften enligt 		
12.1 a.

e)

för uthyrning av brandposthuvud, att användas enbart vid anvisad brandpost.

BRANDPOSTHUVUD
Fast avgift per uthyrningstillfälle och brandpost

910,00 kr
728,00 kr

Avgift per påbörjad hyrvecka

190,00 kr
152,00 kr

Utöver ovanstående debiteras volymavgift enligt 12.1 c)
12.2
Om huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen för bebyggd fastighet tills vidare inte ska
fastställas genom mätning, utgår inte brukningsavgift enligt 12.1 c utan istället brukningsavgift
per år och lägenhet efter en poängberäkning enligt följande:
POÄNGTAXA
Vattenförbrukning/poäng

120,00 kr
96,00 kr

Spillvattenavlopp/poäng

172,00 kr
137,60 kr

Vatten och spillvatten tillsammans/poäng

292,00 kr
233,60 kr

Grundpoäng per bostadsfastighet eller därmed jämförlig lägenhet 10 poäng tillkommer för:
Bad och/eller dusch, per lägenhet

4 poäng

WC, en eller flera, per lägenhet

6 poäng

Tvättstuga eller enbart tvättmaskin, per lägenhet

2 poäng

Storkreatur, per kreatur

1 poäng

Beträffande definition av lägenhet hänvisas till § 3.
12.3
Om huvudmannen bestämt att vid byggnation av fastighet, vatten- och avloppsvolymen tills vidare
inte ska fastställas genom mätning, utgår brukningsavgift enligt följande:
För så kallat byggvatten ska erläggas brukningsavgift enligt 12.1 c vattenförbrukning. Därvid
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 kbm per lägenhet.
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För så kallat byggspillvatten ska erläggas brukningsavgift enligt 12.1 c spillvattenavlopp. Därvid
antas den levererade spillvattenmängden uppgå till 30 kbm per lägenhet.
Beträffande definition av lägenhet hänvisas till § 3.
12.4
För extra mätställe (mätställe utöver ett per anläggning) ska erläggas en årlig avgift med ett
belopp motsvarande 50 % av grundavgiften enligt 12.1 a. Beloppet avrundas till närmaste hela
krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
12.5
Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska
fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna erlägga ett belopp motsvarande
50 % av hela grundavgiften enligt 12.1 a. Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.
12.6
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet att vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras avgifter enligt nedan:
ÖVRIGA AVGIFTER OCH TJÄNSTER
Utbyte av sönderfrusen vattenmätare

2 500 kr
2 000 kr

Ned- och uppmontering av vattenmätare

1 725 kr
1 380 kr

Omplombering av vattenmätare efter att huvudmannen givit
abonnenten tillstånd till brytning av plombering

825 kr
660 kr
1 725 kr
1 380 kr

Från- och återinkoppling av vattentillförsel
Länsning av vattenmätarbrunn

950 kr
760 kr

Montering av strypbricka i vattenmätare

825 kr
660 kr

Extra avläsning av vattenmätare

300 kr
240 kr

Extra avläsning av vattenmätare i mätarbrunn

565 kr
452 kr

Förgäves besök

425 kr
340 kr

För arbete som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett til�lägg om 100 % av ovan angivna belopp.
12.7
Om avloppsvatten från fastighet är av sådan beskaffenhet eller förorenat i sådan grad att dess
sammansättning avsevärt avviker från normalt hushållsspillvatten ska särskild reningsavgift baserad på extra föroreningsmängd uttas enligt nedan:
EXTRA FÖRORENINGSMÄNGD
SSsed = sedimenterbar suspenderad substans
per kilo

4,73 kr
3,78 kr

BOD7 = organiskt material mätt som biokemisk syreförbrukning
per kilo

3,78 kr
3,02 kr

P = totalfosfor
per kilo

89,78 kr
71,82 kr

Som extra föroreningsmängd räknas med SSsed, BOD7 och P utöver vad som motsvaras av
följande gränsvärden för föroreningshalter:
SSsed: 0,260 kg/kbm
BOD7: 0,200 kg/kbm
P:
0,009 kg/kbm
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Extra föroreningsmängd utgör således för:
SSsed: Q x (USSsed – 0,260) kg
BOD7: Q x (UBOD7 – 0,200) kg
P:
Q x (UP – 0,009) kg
Där
Q = mängd spillvatten med föroreningshalt överskridande angivet gränsvärde, kbm. USSsed,
UBOD7 och UP = uppmätta eller på annat sätt bestämda föroreningshalter i spillvattnet, kg/kbm.
Q och USSsed bestäms på sätt, varom avtal eller annan överenskommelse träffas mellan huvudmannen och fastighetsägaren eller efter huvudmannens uppskattning.
Avledande av spillvatten med extra föroreningsmängd förutsätter att avtal eller annan överenskommelse träffas mellan huvudmannen och fastighetsägaren eller att huvudmannens medgivande föreligger.

§ 13 Avvikelse spillvatten
Avleds inte hela renvattenmängden till avloppsnätet eller tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot den levererade renvattenmängden, och är därvid skillnaden mellan
renvatten- och spillvattenmängden avsevärd, ska avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den
mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande
renvatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt, varom överenskommelse träffats mellan
huvudmannen och fastighetsägaren, eller efter huvudmannens uppskattning.

§ 14 Särskilda avtal
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna brukningsavgift enligt de i §§ 12–13 angivna
grunderna eller är huvudmannens kostnad för att låta den allmänna anläggningen brukas för fastigheten avsevärt högre eller lägre än för fastigheter inom verksamhetsområdet i allmänhet äger
huvudmannen enligt § 38 Lagen om allmänna vattentjänster träffa avtal om brukningsavgiftens
storlek.
Vid ingående av avtal som i föregående stycke sägs ska iakttas de principer om kostnadstäckning
och kostnadsfördelning som ligger till grund för denna brukningstaxa.

§ 15 Debitering/avläsning
Brukningsavgift enligt 12.1 a och 12.1 b samt 12.2 debiteras i efterskott per månad eller varannan
månad enligt beslut av huvudmannen.
Brukningsavgift enligt 12.1 c debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad renvattenmängd eller annan grund som anges i §§ 12–13.
Sker enligt huvudmannens beslut inte mätaravläsning för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år genom självavläsning. Avläsning och debitering
ska dessutom ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas dröjsmålsränta på
obetalt belopp enligt § 10.

§ 16 Särskilt avtal
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har särskild åtgärd i annat
fall påkallats på grund av fastighetens va-förhållanden, äger huvudmannen enligt § 38 Lagen om
allmänna vattentjänster träffa avtal om brukningsavgiftens storlek.

§ 17 Från- och återinkoppling
Har fastighet med stöd av § 43 Lagen om allmänna vattentjänster avstängts från vattentillförsel,
påförs fastighetens ägare huvudmannens kostnader för avstängning och återinkoppling.
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III

Taxans införande

§ 18 Införande av taxa
Denna taxa träder i kraft 1 januari 2022. De brukningsavgifter enligt 12.1 c, 12.3, 12.7 samt § 13,
som är baserade på uppmätningen hos abonnent, ska därvid tillämpas i fråga om den renvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning
av denna va-taxa prövas jämlikt § 53 Lagen om allmänna vattentjänster av Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt (tidigare sköttes det av Statens va-nämnd).

§ 19 Indexreglering
Miva äger rätt att reglera taxan enligt konsumentprisindex, KPI, basmånad är juni 2021.

Kundservice: 0660-330 400, info@miva.se
Öppettider: måndag–fredag 9.00–15.00, lunch 11.30–12.30
Felanmälan: 0660-330 330
Växel: 0660-330 300
Webbplats: www.miva.se
Besöksadress: Sjögatan 4A, Örnsköldsvik
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