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Författarnas förord

En alltid aktuell fråga inom vatten- och avloppsbranschen är konstruktion av 
taxor och VA-taxans storlek. I olika sammanhang framförs teorier om att prissätt-
ningen av VA-tjänsten borde avspegla kostnadsstrukturen, dvs. hög andel fasta 
intäkter och kostnader. Detta senare förfäktas framförallt av ekonomer. Många 
kommuner håller på eller ska inom kort revidera sina VA-taxor med anledning 
av den nya vattentjänstlagen och som en följd av detta, nytt normalförslag från 
Svenskt Vatten.

För att stimulera denna diskussion föddes idén om denna rapport under hös-
ten 2006. Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till en diskussion i Sveri-
ges kommuner om konstruktion och storlek av VA-avgiftens brukningsavgift. I 
denna fråga finns inget facit i form av vad som är rätt eller fel. Diskussionen är 
huvudsakligen av politisk karaktär men har en del tekniska inslag i form av för-
utsättningar för VA-försörjningen. 

Under arbetets gång har vi haft tillgång till en referensgrupp bestående av:
• Claes Jägevall  Kommunstyrelsens ordförande i Tibro
• Åsa Ögren Ordförande i Umeå Vatten och Avfall 
  samt ordförande i Umeå byggnadsnämnd
• Anna Sjörs Teknisk chef i Hagfors kommun 
• Jesper Johansson Affärsområdeschef VA, Borlänge Energi 
• Anders Moritz VA-chef i Linköping 
• Mikael Medelberg Vd Roslagsvatten AB 

Referensgruppen har kommit med mycket värdefulla synpunkter på rapporten.
Vi vill tacka alla som på olika sätt bidragit till denna högaktuella rapport. Vår 

förhoppning är att studien kan vara en inspirationskälla när brukningsavgiften i 
VA-taxan diskuteras i landets kommuner. 

Sundbyberg och Bromma i november 2007 

Anders Lingsten  Jan Söderström
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Sammanfattning

Av Sveriges 290 kommuner har idag 12 valt att inte ha vattenmätare installerade i 
småhus. I denna rapport analyseras hur vattenanvändningen förändrats, hur stor 
besparingen blivit, hur politikerna hanterat förändringen och i vilka ytterligare 
kommuner det skulle kunna vara aktuellt att ta bort vattenmätarna. Avslutnings-
vis redovisas ett förslag till taxa för småhus utan vattenmätare.

Sverige är osedvanligt väl gynnat med tillgången på bra vatten. En stor majori-
tet av kommunerna har en nästan obegränsad tillgång till bra vatten. Det gör att 
det inte finns något skäl för dessa att ransonera hushållens vattenanvändning.

Tvärtemot vad många tror har vattenanvändningen i Sverige successivt mins-
kat under lång tid. När VA-avgiften baseras på uppmätt förbrukning är detta ett 
problem, eftersom VA-verkens inkomster minskar utan att kostnaderna redu-
ceras i motsvarade grad. Det beror på att de fasta respektive rörliga avgifterna i 
kommunernas taxor nästan aldrig korresponderar mot de fasta respektive rörliga 
kostnaderna. Den helt övervägande delen av intäkterna bestäms av hur mycket 
vatten som används, medan kostnaderna i stor utsträckning är oberoende av 
vattenanvändningen.

Utgångspunkt för de 12 kommuner som inte använder vattenmätare har 
varit:
• i stort sett obegränsad tillgång till bra vattentäkter 
• minskande befolkning och därmed outnyttjad kapacitet i VA-anläggningarna
• små resurser att hantera den administration som vattenmätarna innebär, efter-

som samtliga dessa kommuner har färre än 20 000 invånare
• i många fall stor andel fritidshus, vilket gjort att man haft svårt att få kostnads-

täckning för dessa fastigheters ringa vattenförbrukning

Fördelar med att avskaffa vattenmätarna har varit att man fått lägre kostnader, att 
man fått en taxa som är bättre relaterad till kommunens faktiska kostnader för 
VA-försörjningen och att taxeintäkterna blir oförändrade även om vattenförbruk-
ningen i de enskilda hushållen minskar.

Analysen pekar mot att det finns många kommuner där det kan vara aktuellt 
att slopa vattenmätarna. Skälen varför inte fler gjort det kan sammanfattas i föl-
jande punkter:
• Traditionen att debitera efter uppmätt förbrukning är djupt rotad i Sverige.
• Ett väl fungerande finansieringssystem kombinerat med avsaknaden av kon-

kurrens gör att det saknas starka incitament att sänka kostnaderna.
• Om vattenmätarna tas bort skapas vinnare och förlorare bland konsumenterna. 

Den massmediala liturgin innebär att massmedia kommer att lyfta fram för-
lorarna och gör politikerna ansvariga för att försämra villkoren för många invå-
nare.

• Många anser att det är mest rättvist att betala efter använd vattenmängd, trots 
att detta inte speglar kommunens kostnader för VA-försörjningen.

• Av miljöskäl anses att det ska finnas ett incitament för konsumenterna att spara 
på vatten.

• Många tjänstemän är oroliga för att det ska bli svårare att kontrollera läckaget 
på nätet, trots att uppmätt förbrukning ger föga vägledning att lokalisera var 
läckorna finns.
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Summary

Among the 290 cities and towns in Sweden, 12 have chosen not to have water-
meters installed in private houses (houses that contain 1 or 2 apartments). In this 
report we analyse the impacts of not metering water on the level of consumption 
and the associated cost savings; the ways in which the politicians have managed 
the removal of meters; and in which additional cities and towns it may be wise to 
eliminate water-meters. Finally there is an example of a water tariff for those cities 
and towns which have removed the water-meters for private houses. 

Sweden has an extremely large supply of water resources. A majority of the 
cities and towns have a nearly unlimited access to high quality water. This fact 
suggests that there is no reason to reduce household water consumption.

Quite contrary to the general opinion, water consumption has decreased in 
Sweden during the last years. This is a problem when the tariff is based upon 
registered consumption, because water revenues have been significantly reduced, 
yet the costs of providing water have not. This occurs because much of the cost of 
providing water is fixed and thus independent of the quantity provided. 

The prerequisites for the 12 cities and towns that have removed the meters 
have been:
• almost unlimited access of water of high quality
• decreasing population and because of that, excess capacity in the infrastructure 

for providing water
• limited resources to handle the administration of the water meters, particularly 

in the small cities and towns with less than 20 000 inhabitants
• many of the houses are used only for leisure time, resulting in small water con-

sumption which generates small income

The advantages of quitting the meters are 
• decreased administrative costs
• a tariff that is related to the real costs for the water supply
• water revenue that is not affected by changes in consumption patterns 

This report shows that eliminating the water meters should be of interest to se-
veral communities. The reasons why not more cities and towns have eliminated 
water meters can be summarized as follows:
• the long-standing tradition to use water consumption as the criterion in the 

water tariff in Sweden
• a proper system of financing combined with the absence of competition fails to 

create an incentive to decrease the costs
• if the water meters disappears there will be winners and losers among the con-

sumers. The media will point out the losers and make the politicians respon-
sible for worse conditions for many inhabitants

• many people think that it would be fair to use the a water tariff based on the 
water consumption in spite of that this do not correspond to the actual costs 

• for environmental reasons there should be an incentive to decrease the water 
consumption

• many engineers are concerned about the difficulties of controlling leakages if it 
is not possible to monitor consumption 

�



1. Vattenanvändningen  
i Sverige 

Tillgången till rent och hälsosamt vatten är en av 
de viktigaste hörnpelarna i ett samhälle med hög 
välfärd. Ekologiskt hållbara sjöar och vattendrag 
samt grundvatten av god kvalité är följaktligen två 
av Sveriges 16 miljömål. När det gäller tillgången på 
bra vatten är Sverige osedvanligt väl gynnat. Geologi 
och natur gör Sverige till en av världens sjörikaste 
länder. Den totala sjöarealen är �0 660 km2 vilket 
är 9 % av totala landytan. Enligt SMHI:s register 
finns 9� 700 sjöar som är större än 1 ha samt 7 000 
registrerade vattendrag. En stor majoritet av landets 
290 kommuner har därmed en nästan obegränsad 
tillgång till bra vatten. 

Den goda tillgången till bra vatten gör att det 
inte finns något skäl för kommunerna att ransonera 
eller med styrmedel försöka begränsa hushållens an-
vändning. Vatten förbrukas aldrig – det ingår i det 
naturliga kretsloppet. Den viktigaste miljöfrågan 
för VA-verken blir därmed att skydda vattendragen 
från föroreningar. Det vatten som passerat konsu-
menternas kranar ska helst återbördas till naturen i 
det skick som vi hämtade det. Kampanjer som riktar 

sig till hushållen, t ex att aldrig slänga kemikalier 
i avloppet, är ett viktigt instrument för att nå det 
målet.

Tvärtemot vad många tror har vattenanvänd-
ningen i Sverige successivt minskat under lång tid 
(se fig.1-1). Under 1990-talet låg minskningen på 
i genomsnitt 1 % per år, trots en långsamt ökande 
befolkning. Industriförbrukningen började sjunka 
redan på 70-talet som en följd av vattensnålare pro-
cessteknik. Under senare år är det hushållsförbruk-
ningen som minskat. I takt med att kök och badrum 
renoveras ersätts gamla installationer med vattenbe-
sparande duschar, toaletter med snålspolning, tvätt-
maskiner som drar allt mindre vatten osv.

Den minskande vattenanvändningen är ett pro-
blem, eftersom VA-verkens inkomster minskar utan 
att kostnaderna minskar i motsvarade grad. Det 
beror på att de fasta respektive rörliga avgifter som 
de flesta kommuner tillämpar i sina taxor mycket 
dåligt korresponderar mot VA-verkens fasta respek-
tive rörliga kostnader. I genomsnitt kommer intäk-
terna till övervägande del från de rörliga avgifterna, 
medan de helt rörliga kostnaderna ofta bara ligger 
på 10–20 % av de totala kostnaderna. Kostnaderna 
för att driva och underhålla vatten- och avlopps-
systemet beror alltså knappast alls på hur mycket 
vatten som används. 
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Figur 1-1 Vattenförbrukningens utveckling i Sverige 1991–2005
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Marginalkostnaden för att rena och pumpa ut vat-
ten ligger i extremfall endast på cirka 10–20 öre per 
kubikmeter. Det intervallet gäller för de kommuner 
som har en grundvattentäkt som inte kräver någon 
rening av råvattnet. I de kommuner som har en yt-
vattentäkt tillkommer i normalfallet en eller några 
tioöringar. För behandlingen av spillvattnet i av-
loppsreningsverket tillkommer sedan ytterligare en 
kostnad på högst cirka �0 öre per kubikmeter. Den 
stora kostnaden är att bygga och underhålla renings-
verk och ledningar. 

Den fråga som politikerna i många kommunsty-
relser och tekniska nämnder nu brottas med är hur 
man ska få debet och kredit att gå ihop när vatten-
användningen minskar. Ska man höja den fasta 
avgiften för att göra taxan mer okänslig för försåld 
volym? Eller ska man kompensera intäktsbortfallet 
genom att fortsätta höja den rörliga avgiften? 

En lösning är att göra intäkterna oberoende av 
hur mycket vatten hushållen använder genom att ta 
bort vattenmätarna och enbart debitera en fast av-
gift per år för vattenanvändningen. VA-taxan kom-
mer då att fungera på i princip samma sätt som TV-

avgiften, som ju enbart består av ett fast belopp som 
är oberoende av hur många program man tittar på. 

Att ta bort vattenmätarna kan emellertid uppfat-
tas som en dramatisk förändring som väcker många 
frågor. Hur mycket kommer vattenanvändningen 
i så fall att öka och hur blir då de miljömässiga 
effekterna? Går det att hålla läckaget på nätet under 
kontroll om man tar bort vattenmätarna? Och hur 
klarar man den politiska debatten om att pensio-
närshushåll med liten förbrukning drabbas av högre 
VA-avgift?

Av Sveriges 290 kommuner har idag 12 kommu-
ner valt att inte ha vattenmätare installerade i en- 
och tvåfamiljsvillor inom VA-verkets verksamhets-
område. Syftet med denna utredning är att närmare 
analysera hur vattenanvändningen förändrats i dessa 
kommuner, hur stor besparingen blivit, hur politi-
kerna hanterat förändringen och i vilka ytterligare 
kommuner det skulle kunna vara aktuellt att ta bort 
vattenmätarna. Förutom en analys av dessa frågor 
redovisas ett förslag till taxa för de kommuner som 
överväger att slopa vattenmätarna i villor.
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2. Vad säger  
lagstiftningen?

En ny VA-lag trädde i kraft den 1 januari 2007 (Lag 
2006:�12 om allmänna vattentjänster). Rätten att ta 
betalt för VA-försörjningen och hur brukningsavgif-
ten ska bestämmas framgår av följande paragrafer:
 

31 § Avgifterna skall bestämmas så att kostna-
derna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad 
som är skäligt och rättvist. Om vattentjänsterna 
för en viss eller vissa fastigheter på grund av sär-
skilda omständigheter medför kostnader som 
i beaktansvärd omfattning avviker från andra 
fastigheter i verksamhetsområdet, skall avgif-
terna bestämmas med hänsyn till skillnaderna. 
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33 § Brukningsavgifterna skall bestämmas på be-
räkningsgrunder som är lika oavsett när på året 
VA-anläggningen används. Om det med hänsyn 
till vattenförsörjningen, behovet av en tillfreds-
ställande avloppsrening eller av andra skäl behövs 
särskilda åtgärder av säsongsbetonad karaktär 
under en viss mindre del av året, får dock bruk-
ningsavgifter för en sådan tid bestämmas på be-
räkningsgrunder som innebär högre avgifter än 
under huvuddelen av året.
34 § Avgifternas belopp och hur avgifterna skall 
beräknas skall framgå av en taxa. Avgifterna får 
inte bestämmas till högre belopp än vad som är 
förenligt med bestämmelserna i �0–�� §§.

Som framgår finns inget i lagstiftningen som före-
skriver att huvudmannen måste mäta vattenförbruk-
ningen som underlag för sin debitering. Bruknings-
avgiften kan alltså valfritt bestämmas antingen på 
grundval av uppmätt vattenförbrukning eller som 
en fast avgift eller som en kombination av dessa.

Lagligheten med en brukningsavgift som en-
bart består av en fast avgift prövades redan 197� av 
Statens VA-nämnd, då Båstads taxa ifrågasattes av 
personer som ägde fritidsfastigheter i kommunen. 
En person överklagade taxan eftersom han ansåg att 
taxan inte i tillräcklig uträckning tog hänsyn till i 
vilken utsträckning anläggningen utnyttjas. Han 
ansåg att VA-avgiften i stället borde vara beroende 
av vattenförbrukningen på fastigheten. Statens VA-
nämnd avvisade dock klagomålen i en dom i de-
cember 197� med hänvisning till att kostnaderna 
för allmän VA-anläggning till alldeles övervägande 
del består av fasta kostnader (se bilaga 1).

Det finns heller inga krav på vattenmätning inom 
EU. Personer inom såväl kommissionen som andra 
EU-organ bekräftar också att det inte heller före-
kommer några planer eller diskussioner att införa 
några sådana krav.

Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare 
– Thomas Bruce – att utreda hur EU:s energi-
tjänstedirektiv ska implementeras i svensk lagstift-
ning. Thomas Bruce uppger att det inte finns någon 
skrivning i energitjänstedirektivet som innebär krav 
på att mäta vattenanvändningen. 
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3. VA-taxornas utveckling

För att kunna jämföra VA-taxorna i Sveriges 290 
kommuner appliceras taxan på två typhus:
• Typhus A
 Enbostadshus omfattande � rum och kök, bad-

rum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum 
samt garage som är anslutet till vatten, spill- och 
dagvatten. Våningsyta 1�0 kvadratmeter inkl. ga-
rage 1� kvadratmeter, tomtyta �00 kvadratmeter, 
vattenförbrukning 1�0 kubikmeter per år.

• Typhus B
 Flerbostadshus med 1� lägenheter som är anslutet 

till vatten, spill- och dagvatten. Våningsyta 1 000 
kvadratmeter, tomtyta �00 kvadratmeter, vatten-
förbrukning 2 000 kubikmeter per år. Två paral-
lellkopplade vattenmätare med qn (normalflöde) 
2,� kubikmeter per timme.

Taxeutvecklingen för de båda typhusen i genomsnitt 
framgår av figur �-1.

Figur �-1 visar att kostnaden för ett normalt små-
hus ökat med 66 % i löpande penningvärde under 
16 år. I fast penningvärde är ökningen �0 %. Dia-
grammet avser det viktade medelvärdet i landet.

För en lägenhet i ett flerfamiljshus är ökningen i lö-
pande penningvärde �1 % och i fast penningvärde 
1� % under 11 år beroende på att statistikserien här 
avser färre år. Figur �-2 visar det oviktade medelvär-
det i landet.

Som tydligt framgår har den genomsnittliga kost-
naden ökat relativt kraftigt under de senaste åren, 
trots att räntan sjunkit radikalt under dessa år. Detta 
borde ha lett till sänkta taxor, eftersom VA-verken 
har stora anläggningstillgångar och därmed ränte-
kostnader. Men samtidigt har många VA-verk under 
denna tid kompletterat sin avloppsrening med dyr-
bar kvävereduktion, man har inlett en förnyelse av 
det omfattande ledningsnät som byggdes under 60- 
och 70-talen och intäkterna har minskat på grund 
av den minskande vattenanvändningen. 

Det är också troligt att avsaknaden av konkurrens 
bidragit till de ökande taxorna. VA-verkens defacto-
monopol på hushållens vatten- och avloppsförsörj-
ning innebär att det ofta saknas starka incitament 
att genomföra kostnadssänkande åtgärder. VA-sek-
torn har heller inte haft någon stark tradition att 
ifrågasätta nya statliga pålagor, som leder till ökande 
kostnader. Nya åtagande har alltid kunnat finansie-
ras med ökade taxor. 

När vattenförbrukningen minskar så minskar så-
ledes även intäkterna för den del av taxan som är 

Figur 3-1 Genomsnittlig kostnad för vatten och avlopp för ett typiskt småhus med en vattenförbrukning om 
150 kubikmeter per år 
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baserad på försåld vattenvolym. Ett sätt att göra 
intäkterna mer oberoende av vattenförbrukningen 
är därför att höja den fasta avgiftens andel av VA-
taxan. Den vanligast förekommande VA-taxan i 
svenska kommuner består av en fast avgift (som 
också kallas grundavgift), som kan vara helt fast eller 
differentieras beroende på vattenmätarstorlek, en lä-
genhetsavgift och en rörlig avgift som är en kost-
nad per levererad kubikmeter. På senare tid har det 
i vissa kommuner tillkommit en dagvattenavgift för 
de fastigheter som har anslutning till dagvattennätet 
och bor i detaljplanerat område. Utvecklingen av 
den fasta avgiftens andel i VA-kostnaden för typhus 
A framgår av figur �-�. Här framgår att den fasta 
andelen stadigt ökat för att idag i genomsnitt ligga 
på ca �� % för typhus A. 

Av figur �-� framgår även att andelen fast avgift 
för en lägenhet är betydligt lägre än för småhus och 
ligger idag normalt under 2� %. Detta beror på att 
grundavgiftens storlek för både småhus och flerbo-
stadshus ofta relateras till antalet vattenmätare (= 
antal anslutningar). Per lägenhet blir därmed den 
fasta andelen av taxan i ett flerbostadshus betydligt 
lägre än i ett småhus. 

Om VA-verken skulle följa ekonomisk teori - där 
intäkterna ska spegla kostnaderna -borde den fasta 
avgiftens del för ett småhus vara �0-90 %, eftersom 

de fasta kostnaderna är så stora. I realiteten har det 
visat sig svårt att få gehör för en sådan taxestruk-
tur, eftersom många nämnder och styrelser anser 
att abonnenten ska själv kunna påverka sin kostnad 
och att sparsamhet ska löna sig. Många kommuner 
har dock numera insett att en hög fast andel i VA-
taxan har stora fördelar. Den generella utvecklingen 
mot en större fast andel är ett tecken på detta. Några 
kommuner har då tagit steget fullt ut till en taxa 
med 100 % fast avgift, eftersom detta ju medför att 
vattenmätare och den administration som de med-
för kan slopas. 

Figur 3-2 Genomsnittlig VA-kostnad för en typlägenhet med en vattenförbrukning om 133 kubikmeter per år
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4. Kommuner som tagit 
bort vattenmätarna

Nedanstående 12 kommuner har valt att inte ha 
vattenmätare installerade i en- och tvåfamiljsvillor 
inom VA-verkets verksamhetsområde. Den VA-taxa 
som tillämpas för dessa fastigheter är alltså inte be-
roende av vilken mängd vatten som hushållet an-
vänder, utan kostnaden för vatten och avlopp tas 
enbart ut som en fast årsavgift. 

Ur dessa kommuners synvinkel har det funnits 
flera fördelar med att avskaffa vattenmätarna:
• det finns förutsättningar att sänka VA-taxan 

genom att avstå från vattenmätarna 
• genom att enbart ha en fast avgift får man en taxa 

som är bättre relaterad till kommunens faktiska 
kostnader för VA-försörjningen

• taxeintäkterna blir oförändrade även om vatten-
förbrukningen i de enskilda hushållen minskar 

1. Arjeplog
Arjeplog i Norrbottens län med � 1�1 invånare vid 
senaste årsskiftet. I kommunen finns sju samhällen 
med kommunalt VA. Arjeplog har inte haft vatten-
mätare i småhus sedan 197�. Avskaffandet av dem 
skedde utan större dramatik, det fanns en enighet 
att de var till större besvär än nytta. Något skäl att 
spara på vatten finns inte eftersom Arjeplog har mer 
än � �00 sjöar, dvs. mer än två sjöar per person. 
Centralorten hämtar sitt vatten från Hornavan, som 
är en av landets större sjöar. När vattenmätarna av-
skaffades infördes en tredelad brukningsavgift, som 
var baserad på boendeyta. Taxans utformning fick 
acceptans utan politiska strider.

Kvar finns ett �0-tal vattenmätare för storhus och 
industri. Vid långvarig torka sommartid kan man in-
föra bevattningsförbud beroende på begränsningar i 
pumpkapacitet.

2. Bräcke 
Bräcke i Jämtlands län med 7 202 invånare. Vatten-
mätare i småhus togs bort i mitten av 19�0-talet. 
Kvar i kommunen finns cirka �0–�0 vattenmätare 
i industrier och hyreshus. Inom VA-verkets verk-
samhetsområden finns totalt 1� vattenverk med 
grundvatten. Kommunen hade bevattningsförbud 
200�–200� lokalt i vissa samhällen på grund av be-
gränsad pumpkapacitet. 

3. Båstad
Båstad i Skåne med 1� 170 invånare. Kommunen är 
en utpräglad turistkommun med cirka � 000–� 000 
fritidsfastigheter. Sommartid beräknas befolkningen 
öka till cirka �0 000 invånare. När nuvarande Bå-
stads kommun bildades vid kommunsammanlägg-
ningen 1971 innebar det en sammanläggning av 
fyra mindre kommuner. Båstad var då den enda 
kommunen som hade vattenmätare i småhus. För 
att få enhetliga regler i den nya kommunen stod då 
valet mellan att installera vattenmätare i de mindre 
kommunerna eller att slopa dem i Båstad. 

Man valde det senare alternativet av flera skäl. 
Dels hade det varit förenat med stora kostnader att 
installera vattenmätare i de områden som saknade 
sådana i den nya storkommunen. Man insåg också 
att det faktum att man hade ett stort antal fritids-
hus i kommunen skapade särskilda problem. Om 
man införde en taxa som i huvudsak baserades på 
uppmätt vattenanvändning skulle fritidshusen inte 
komma att betala sin rättvisa andel av kommunens 
fasta kostnader för VA-systemet. Enbart en fast taxa 
per bostadsenhet skulle fördela VA-kollektivets kost-
nader på ett bättre sätt. 

Bevattningsförbud gäller inom hela Båstads 
kommun. Det är tillåtet att vattna med handhållen 
slang, men inte med vattenspridare som är ansluten 
till det kommunala nätet. De som har pool får fylla 
dessa först efter överenskommelse med kommunens 
VA-ansvariga. 

4. Härjedalen
Härjedalen i Jämtlands län med 10 76� invånare. 
Kommunen har inte haft vattenmätare i småhus 
de senaste �0 åren. Man har inget generellt bevatt-
ningsförbud, men år 2006 hade man dock bevatt-
ningsförbud med fasta anordningar vid några till-
fällen. Man har gott om vatten i kommunen, men 
anger att pumpkapaciteten är en trång sektor för att 
öka vattenanvändningen. 

5. Lycksele
Lycksele i Västerbottens län med 12 612 invånare. 
Inom kommunen har det tidigare funnits vatten-
mätare i tätorterna Lycksele och Kristineberg, men 
dessa togs bort år 199�. Åtgärden resulterade i vissa 
klagomål från pensionärer med låg vattenförbruk-
ning. Borttagandet av vattenmätarna resulterade i en 
mycket marginell ökning av vattenproduktionen. 

Pumpkapaciteten är den begränsande faktorn 
för att öka vattenanvändningen. Bevattningsförbud 
med slang gällde i hela kommunen den torra som-
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maren 200�. Det gick då 6 000–7 000 m�/dygn 
mot normalt � 000. Sommaren 2006 annonserade 
man om sparsamhet med vattnet vilket var tillräck-
ligt för att klara pumpningen. 

6. Ragunda
Ragunda i Jämtlands län med � �06 invånare. Någon 
gång under 19�0-talet upphörde man att basera 
taxan för småhus på uppmätt vattenmängd, men 
man lät ändå vattenmätarna sitta kvar. Vattenmätare 
i drift förekommer nu endast på industrier och fler-
bostadshus med mer än 7 lägenheter. Skälet att man 
inte längre ville använda vattenmätare i småhus var 
att man ansåg administrationen för tung. 

Kommunen har tre stora och sex små grund-
vattenverk. Bevattningsförbud från fasta spridare 
har enbart förekommit i tätorten Hammarstrand, 
där man införde detta sommaren 200� som ett re-
sultat av att grundvattennivån sjönk. Nätet anses 
vara dåligt med mycket läckor.

7. Skinnskatteberg
Skinnskatteberg i Västmanlands län med � 7�2 in-
vånare. Vattenmätarna togs bort 1997. Det fanns två 
skäl att slopa vattenmätarna. Ett skäl var att rörnätet 
var överdimensionerat i förhållande till vattenför-
brukningen. Det medförde att vattenomsättningen 
var alltför låg, vilket fick som följd att vattenkvalitén 
ofta var otillfredsställande. Genom att slopa vatten-
mätarna hoppades man att vattenomsättningen 
skulle öka i sådan omfattning att dessa problem för-
svann. Det andra skälet var att man ansåg att arbetet 
med att hålla, avläsa och kontrollera vattenmätarna 
inte stod i rimlig proportion till kostnaderna. 

Man tar vatten från två vattentäkter och har inga 
problem med kapaciteten. Man skulle idag klara 
en ökning av vattenproduktionen med 2� %. Det 
finns inga behov av vatten till någon industri och 
kommunen har aldrig haft bevattningsförbud. 

8. Sorsele
Sorsele i Västerbottens län med 2 �67 invånare. 
Vattenmätarna togs bort 199� men detta resulte-
rade inte i produktionsökning. Vattentäkten har 
god kapacitet men pumparna är trång sektor. Träd-
gårdsbevattning med spridare är ovanligt, men torka 
under sommaren 200� medförde att man beslöt om 
bevattningsförbud en vecka i centralorten. 

9. Tibro
Tibro kommun i Västra Götalands län med 10 671 
invånare. I Tibro är det sedan länge accepterat att 
inte ha vattenmätare i småhus. Man har trots detta 

ganska låg vattenförbrukning. Man har generellt be-
vattningsförbud med fasta anordningar på grund av 
miljöskäl – inte av kapacitetsskäl. Ingen jakt på vatt-
nare förekommer utan grupptrycket fungerar bra. 
Dessutom används åvattnet till bevattning genom 
många privata bevattningsanläggningar. Tibro har 
ett bra nät. Kommunen gör inga nattmätningar för 
läckagekontroll, utan upptäcker eventuella läckor 
via produktionsmätarna.

Tibro har länge haft landets lägsta VA-taxa för 
typhus A. Idag ligger man tvåa efter Botkyrka som 
sedan några år är billigare än Tibro. 

10. Ånge
Ånge kommun i Västernorrlands län med 10 60� 
invånare. Ånge kommun avskaffade den rörliga 
VA-avgiften 1990–91, men vattenmätarna sitter 
fortfarande kvar. På nya hus sätts inte upp någon 
vattenmätarkonsol. Hyreshus och industrier har vat-
tenmätare. Att den rörliga VA-avgiften slopades re-
sulterade inte i någon märkbar produktionsökning. 
Pensionärerna klagade vid förändringen. VA-chefen 
var motståndare till förändringen när den infördes, 
men har numera ändrat uppfattning. 

Kommunen hade bevattningsförbud för 10–1� 
år sedan, men har numera upptäckt att detta inte 
är nödvändigt. Man mäter läckaget på nätet genom 
kontroll av nattförbrukning. Tidigare var man 
tvungen att kompensera abonnenter, där man vinter-
tid måste ha vattnet rinnande för att det inte skulle 
frysa. Med nuvarande taxa slipper man det. Enligt 
kommunen borde en konventionell taxa som är 
kostnadsriktig ha ett rörligt pris av 1–2 kronor per 
kubikmeter. Därför kan man lika gärna ta bort det 
rörliga priset.

11. Åre
Åre kommun i Jämtland med 10 021 invånare. 
Innan kommunsammanslagningen i början av 
1970-talet fanns det vattenmätare i någon kom-
mundel. 197� togs vattenmätarna bort för småhus. 
Man har fortfarande vattenmätare i storhus med 
fem lägenheter eller fler. Bevattningsförbud är säll-
synt, men förekommer i vissa byar. Åres vattentäkt 
klarar ”hur mycket som helst”. 

12. Älvdalen
Älvdalens kommun i norra Dalarna med 7 �19 
invånare. Älvdalen är en utpräglad glesbygdskom-
mun med tre tätorter längs Österdalälven: Älvdalen, 
Särna och Idre. Den sistnämnda är en utpräglad tu-
ristort med stor andel fritidshus. 
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Kommunen har sedan den 1 januari 2006 infört en 
taxa som innebär att småhus i normalfallet inte ska 
ha vattenmätare. Kommunen är därmed den senaste 
i landet som gått över till enbart fast avgift för små-
husen. En av utgångspunkterna för den nya taxan 
var – liksom i Båstad – att fritidshusen inte skulle 
betala sin skäliga andel av de fasta kostnaderna om 
taxan i stor utsträckning skulle vara baserad på rör-
liga intäkter. Den gamla taxans rörliga avgift inne-
bar också ett incitament för hushållen att installera 
snålspolande toaletter m.m., vilket innebar succes-
sivt minskande intäkter som inte motsvarades av 
minskande kostnader. Dalälvens flöde genom samt-
liga tre tätorter gör dessutom att tillgången på bra 
vatten är praktiskt taget obegränsad. 

Enligt maskinisterna så har vattenförbrukningen 
ut från vattenverken inte ökat sedan vattenmätarna 
togs bort. Den har i stället minskat, men det beror 
på reparationer av vattenläckor. Svinnet i vatten-
läckorna är troligtvis betydligt större än den even-
tuella ökningen av vattenförbrukningen. En stor 
del av hushållets vattenförbrukning består av ett 
uppvärmt vatten såsom disk, tvätt, bad/dusch mm. 
Eftersom det kostar energi (pengar) att värma upp 
vattnet finns det ett intresse att installera vattensnål-
förbrukande duschar, tvätt- och diskmaskiner. Den 
enda rent kallvattenförbrukande installationen är 

toaletten och det är inte troligt att man spolar oftare 
i den för att vattenmätaren är borttagen. Och efter-
som Älvdalen inte har någon brist på vatten ser man 
inget problem i bevattning av gräsmattor. Det är ju 
heller inget vatten som man behöver ta hand om i 
avloppsreningsverket.

Erfarenheterna av den nya taxan är enbart goda. 
Visserligen har pensionärshushåll och ägare av fri-
tidshus med liten vattenanvändning fått högre av-
gifter, men det har gått att förklara med att kom-
munens kostnader handlar om att ge fastigheterna 
tillgänglighet till vatten- och avlopp dygnet runt, 
året runt. Att man då bara använder fastigheten en 
kort period under året eller att man bara använder 
lite vatten är inte skäl att ha lägre avgift. Införandet 
av den nya taxan har därför heller inte mött några 
negativa reaktioner från pensionärsorganisationerna 
i kommunen. 

Från VA-verkets sida anser man att den nya taxan 
inneburit en avsevärd lättnad när det gäller debite-
ringen av VA-avgifterna. Problem med rostutfäll-
ningar i vattnet gjorde tidigare att hushållen drog 
sig för att låta vattnet rinna de minuter som krävdes 
för att få klart vatten, eftersom detta innebar högre 
avgift. Man slipper nu ett stort antal samtal som 
handlar om huruvida VA-debiteringen är rättvis.
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5. Hur har politikerna  
klarat omställningen 
från nyttorelaterad 
till kostnadsrelaterad 
taxa?

Om vattenmätarna tas bort i småhus innebär det 
att man överger vattenanvändningen som parame-
ter för hur mycket det enskilda hushållet ska betala 
i ersättning för vatten och avlopp. Den rörliga taxan 
som – delvis felaktigt – brukar kallas nyttorelaterad 
– ersätts av en fast årsavgift som är oberoende av 
vattenanvändningen. Som vid alla förändringar i 
taxesystem innebär det att det skapas vinnare och 
förlorare vid en sådan omläggning. Även om för-
ändringarna är små kan debatten i massmedia bli 
högljudd, vilket automatiskt innebär att det skapas 
ett opinionstryck på berörda kommunalpolitiker att 
förhålla sig till – och förhoppningsvis förklara moti-
vet för föreslagna förändringar.

Förlorarna på en omläggning till enbart fast av-
gift är villaägare med liten vattenanvändning. Medel-
förbrukningen för ett hushåll i småhus (typhus A) 
ligger idag på 1�0 kubikmeter per år, men det är 
inte ovanligt att till exempel pensionärshushåll i 
villa använder långt under 100 kubikmeter per år. 

Som räkneexempel kan man ta en kommun med 
en VA-taxa med en rörlig avgift om 1� kronor per 
kubikmeter och 1 000 kronor i fast avgift för en 
villa. En övergång till enbart fast avgift skulle san-
nolikt innebära att denna skulle hamna någonstans 
i intervallet � 000–� 000 kronor per år. För ett 
litet villahushåll som använder 60 kubikmeter om 
året skulle då årsavgiften för vatten och avlopp öka 
från 1 900 kronor per år till storleksordningen det 
dubbla. Även om antalet hushåll som drabbas på det 
sättet är mycket få kommer antagligen en sådan för-
ändring att upplevas som svår att försvara för många 
politiker. Det kan vara en klok kompromiss att ta 
omställningen i steg genom att öka andelen fast av-
gift successivt för att så småningom låta den utgöra 
100 %. 

Till försvar för en omläggning till enbart fast 
avgift bör givetvis framhållas att småhus med låg 
vattenanvändning inte alls betalar VA-försörjningens 
verkliga kostnader och att de därmed hittills varit 

kraftigt subventionerade. En av drivkrafterna för en 
omläggning av VA-taxan mot enbart fasta avgifter 
bör därmed vara att få ett mer kostnadsriktigt och 
därmed rättvist betalningsansvar för olika brukar-
grupper. 

5.1	 Synpunkter	från	ansvariga	
politiker	i	kommuner	som		
inte	har	vattenmätare

Nedan följer några intervjuer med ansvariga poli-
tiker i kommuner som avskaffat vattenmätarna. 
Älvdalen och Skinnskatteberg är de två kommuner 
som senast avskaffat vattenmätarna och där det allt-
så finns relativt färska erfarenheter av den politiska 
problematiken med en sådan förändring. 

Båstad och Tibro kan anses representativa för öv-
riga kommuner som avskaffat mätarna, eftersom det 
i dessa har gått längre tid sedan åtgärden genomför-
des, i flera fall över �0 år. 

Älvdalen
Eftersom vattenmätarna togs bort i Älvdalen den 1 
januari 2006 är det den senaste kommunen i landet 
där detta genomfördes. Det är därför särskilt intres-
sant att höra hur man politiskt klarade uppgiften.

Ordförande i tekniska nämnden när beslutet togs 
var Alf Gustafsson (c). Efter valet i september 2006 
har han efterträtts av Peter Nygren (fp). Initiativet 
att avskaffa vattenmätarna togs av VA-chefen P-O 
Brandt och han förklarade på ett pedagogiskt sätt 
i nämnden fördelarna med reformen. Han pekade 
särskilt på att Dalälven ger praktiskt taget obegrän-
sad vattentillgång och att hushållens vattenanvänd-
ning bara innebär en omväg för vattnet genom 
husen – vattnet återbördas ju på ett eller annat sätt 
i slutändan till älven. Genom att ta bort vatten-
mätarna skulle man slippa de kostnader och besvär 
som lagstiftningen ställer på att med regelbundna 
intervall avläsa, kontrollera och byta vattenmätarna. 
Intäkterna av VA-taxan var också fallande, genom 
att många hushåll satsade pengar på snålspolande 
installationer för att spara på vatten och därigenom 
sänka sina kostnader. Genom att gå över till enbart 
fast avgift skulle man skapa stabilare taxeintäkter.

Man hade också ett önskemål att VA-taxan skulle 
ge 100 % kostnadstäckning, vilket inte var fallet före 
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2006. Man såg då fördelar att genom att kombinera 
en övergång till enbart fast avgift med en taxehöj-
ning som skulle ge full kostnadstäckning. 

Beslutet i nämnden om taxereformen togs i full 
enighet utan några partipolitiska skiljaktigheter. 
Även beslutet i fullmäktige var okontroversiellt. 
Både Alf Gustafsson och Peter Nygren intygar att 
det inte har varit några som helst invändningar från 
kommunens invånare mot reformen. De har inte 
fått några reaktioner från ägarna av småhus, medan 
däremot en ny taxa för avfallshanteringen väcker en 
del upprörda känslor i kommunen.

Skinnskatteberg
Kommunen slopade vattenmätarna år 1997. Den 
som drev frågan var Nils-Eric Wikström som då 
arbetade som maskinist på VA-verket, samtidigt 
som han var socialdemokratisk ordförande i kom-
munstyrelsens tekniska utskott. Han hade alltså 
den unika rollen att både vara sakkunnig inom VA-
verksamheten och ha en politisk plattform som gav 
honom möjlighet att påverka utvecklingen inom 
kommunaltekniken. 

Förslaget att slopa vattenmätarna var inte parti-
skiljande, men krävde givetvis en del diskussioner 
med övriga ansvariga politiker innan de kunde över-
tygas. Ett centralt problem var huruvida enbart en 
fast avgift kunde betraktas som rättvis gentemot 
pensionärshushåll och andra med liten förbrukning. 
Det man tog fasta på var att inte rikta uppmärk-
samheten mot antalet uppmättas kubikmeter, utan 
istället fokusera på att man betalar för att ha en fast 
anslutning till systemet. Kommunens kostnader 
är knutna till att hålla en fast anslutning för fastig-

heterna till VA-systemet och inte hur mycket vatten 
man pumpar ut. 

I tekniska nämndens beslut år 1997-09-0� valde 
man att inte definitivt slopa vattenmätarna, utan 
att ”på försök nyttja fast taxa för brukningsavgif-
ter på vatten och avlopp under två år”. Efter prövo-
perioden kunde man allmänt konstatera att den nya 
taxekonstruktionen fungerade bra och att det inte 
fanns någon önskan att återinföra vattenmätning. 

Båstad
Anette Åkesson, ks-ordförande och moderat kom-
munalråd i Båstad ser inga politiska problem med 
att kommunens VA-taxa innebär att småhusägare 
enbart betalar en fast avgift per år. Genom att den 
varit etablerad i kommunen i mer än �0 år finns 
idag inga av dem som är folkbokförda i kommunen 
som ifrågasätter taxan. Någon politisk diskussion 
om taxans konstruktion förekommer inte. 

Tibro
Tibro har ”så länge folk minns” aldrig haft några 
vattenmätare i småhusen. Claes Jägevall, ks-ord-
förande och folkpartistiskt kommunalråd i Tibro, 
har aldrig fått något ifrågasättande av VA-taxa från 
kommunens invånare. Det förekommer ingen som 
helst debatt i kommunen om taxans utformning 
– vare sig bland politiker eller bland allmänhet. Så 
länge han kan minnas – i mer än �0 år – har kom-
munen alltid enbart haft en fast avgift för småhu-
sen. Kommunens invånare är stolta över den höga 
kvalité som kranvattnet har och den låga VA-taxan. 
Det framhålls att kranvattnet i Tibro håller lika hög 
kvalité som det flaskvatten som man köper i livs-
medelsaffären.

1�



6. Hur påverkas vatten-
användningen om  
man tar bort mätarna  
i småhus?

6.1	 Allmänt

En väsentlig fråga för att välja en kommunal taxe-
strategi är hur vattenanvändningen i hushållen på-
verkas av det rörliga kubikmeterpriset. Leder ett lågt 
pris på vattnet till ökad förbrukning och i så fall hur 
mycket? För att få svar på dessa frågor är det intres-
sant att titta på sambandet mellan rörligt vattenpris 
och förbrukning i landets kommuner. En statistisk 
analys av 1997 års data för de cirka �� % av kom-
munerna som rapporterat vattenförbrukningen visar 
att det finns ett samband – om än svagt – mellan 
pris och hushållens förbrukning. Sambandet fram-
går av figur 6-1. 

Medianpriset per kubikmeter låg 1997 på 16 
kronor och debiterad genomsnittsförbrukningen 
var cirka 1�0 liter per person och dygn. Som fram-
går av diagrammet kan man skönja en mycket svag 

minskning av vattenanvändningen när priset ökar. 
Priskänsligheten var sådan att förbrukningen mins-
kade med knappt fyra liter per dygn och person om 
kubikmeterpriset ökade med 1 krona. Uttryckt på 
ekonomspråk innebär det en svag negativ priselas-
ticitet. 

Som framgår av figur 6-1 redovisas också vatten-
användningen i sex kommuner som slopat vatten-
mätarna i småhusen och enbart har en fast avgift. 
Det extremt höga värdet för Åre är inte representativt 
för en normalkommun, eftersom den största delen 
av vattenanvändningen är att hänföra till turisternas 
förbrukning och inte de fastboende hushållen. I viss 
utsträckning torde detta också gälla för Arjeplog och 
Härjedalen, båda kommuner med många fritidshus. 
Siffrorna för Ragunda, Lycksele och Ånge torde vara 
mer representativa för en normalkommun. 

Man kan också i diagrammet notera en extremt 
hög siffra för Borgholm – också det en kommun 
med många sommarboende i fritidshus. 

Slutsatsen är alltså att vi bara i måttlig utsträck-
ning kan styra förbrukningen genom att variera det 
rörliga vattenpriset. Resultatet av analysen stämmer 
väl också med vår förnuftsmässiga erfarenhet. Vi 
duschar inte mer sällan eller spar in på toalettbesö-
ken om vattenpriset ökar. Priset på vatten uppfattas 
av de flesta som så lågt att det sannolikt knappast 

Figur 6-1 Samband mellan rörligt pris och specifik förbrukning i svenska kommuner år 1997

Liter per person och dygn

Åre

Arjeplog
Härjedalen
Ragunda

Lycksele

Tibro, Ånge

Borgholm

Norrtälje

0

100

200

300

400

500

600

700

302520151050

Kronor per m3

19



alls påverkar vårt dagliga beteende. Den förbruk-
ning som däremot påverkas av priset är trädgårds-
bevattningen på sommaren. Billigt vatten gör att 
villaägarna blir benägna att vattna mer. Här kan 
man skönja en tydlig skillnad under sommarmåna-
derna mellan kommuner med högt och lågt rörligt 
vattenpris.

6.2	 Kommunerna	som		
slopat	vattenmätare

I figur 6-2 redovisas vattenproduktionens storlek 
utslaget per person i de kommuner som har slopat 
vattenmätare. Eftersom ingen mätning finns av an-
vänd vattenmängd i småhus i dessa kommuner an-
vänds producerade vattenmängder i analysen. Som 
jämförelse visar den svarta stapeln genomsnittlig 
vattenproduktionen för kommuner med färre än 
1� 000 invånare som har vattenmätare. Vit stapel 

visar att spridningen i vattenproduktion för dessa 
kommuner är stor (170–�6� liter per person och 
dygn). 

I diagrammet har hänsyn tagits till fritidsboende 
genom att fyra fritidsboende räknas som en året-
runtboende. Det finns dock flera felkällor i statis-
tiken. Redovisningen av antalet fritidsboende med 
kommunalt vatten och avlopp är bristfällig i många 
kommuner. Olika andel hotell- pensionats- och cam-
pinggäster förrycker också statistiken liksom varie-
rande nyttjandegrad av fritidshusen. 

Av diagrammet kan vi bl.a. utläsa följande:
• Älvdalens kommun producerar mest vatten per 

person i Sverige bland små kommuner
• Tibro, Härjedalen och Lycksele producerar min-

dre vatten än genomsnittet per person i denna 
storleksklass

• Båstad, Ragunda, Åre, Skinnskatteberg, Arjeplog 
och Älvdalen producerar mer vatten per person än 
genomsnittet i landet för småkommuner.

Data saknas för Bräcke och Sorsele. 

Liter per person och dygn

Medelvärdet avser orter med 1–15–000 inv. år 2005

0

100

200

300

400

500

600

700

800

ÄlvdalenArjeplogSkinn-
skatteberg

ÅngeÅreRagundaBåstadMedel-
värde

LyckseleHärje-
dalen

Tibro

Spridning

Figur 6-2 Specifik vattenproduktion i de studerade kommunerna 

20



7. Hur kontrolleras  
läckaget om man  
slopar vattenmätarna?

Ett normalt värde på andelen vatten som inte VA-
verket får betalt för är mellan 20–�0 %. Detta kall-
las ofta felaktigt för ”svinn” eller ”läckage”, eftersom 
läckaget endast är en del av den ”icke debiterade 
vattenmängden” som är en bättre beteckning. 

Den vattenmängd som icke debiteras består av:

VA-verkets egenförbrukning för  
drift- och underhåll av ledningsnätet. 
Vid ingrepp i ledningsnätet och innan en ny ledning 
tas i drift åtgår ganska mycket vatten för renspol-
ning. Vid kvalitetsförsämringar måste spolningar 
tillgripas. I värsta fall måste en brandpost stå öppen 
kontinuerligt för att få tillräcklig omsättning i grova 
ändledningar. Vintertid och med grunt förlagda vat-
tenledningar är det inte ovanligt att en brandpost 
eller spolpost måste öppnas för att undvika frys-
ning.

Andra legala vattenuttag
Det vatten som räddningstjänsten använder till 
brandsläckning och annat brukar inte mätas och 
därmed debiteras. Vanligt är även att andra kom-
munala verksamheter såsom fritid och park eller 
motsvarande har fritt vatten för spolning av isbanor, 
bevattning mm.

Illegala vattenuttag
Det förekommer ganska allmänt att byggentrepre-
nörer, villaägarföreningar och andra har brandpost-
huvuden som saknar vattenmätare för vattenuttag. 
Om brandposthuvudet har mätare är denna ofta ur 
funktion.

Mätarfel
Alla mätningar av vattenvolymer har en viss felmar-
ginal. Mätarna på utgående ledning från vattenver-
ket måste regelbundet kontrolleras och kalibreras. 
Det är inte ovanligt att vattenmätarna uppvisar bety-
dande felmarginaler. Vattenmätarna hos abonnenten 
har också en felmarginal. Ofta visar dessa något för 

låga flöden vilket alltså ökar andelen icke debiterat 
vatten. Stora vattenmätare klarar inte att registrera 
små flöden som uppstår när t.ex. en toalettstol står 
och rinner. Små vattenmätare mäter bättre än stora. 
Därför är det positivt med flera parallella små vat-
tenmätare i stället för en stor. Detta är också en klar 
fördel vid revision av mätarna då vattentillförseln ej 
behöver stängas om det finns paralleller. 

Läckage
Vatten som försvinner genom läckor i ledningsnä-
tet uppgår uppskattningsvis till hälften av andelen 
icke debiterat vatten, dvs. 10–1� % av producerad 
volym. För att hålla läckaget under kontroll bedrivs 
läcksökning med kvalificerad mätutrustning.

För kommuner som slopat vattenmätarna i småhus 
saknas möjligheten att jämföra den producerade 
vattenmängden med den andel man fått betalt för. 
Man kan dock vara ganska säker på att en (stor) 
läcka har uppstått som måste lokaliseras och lagas 
om mätvärdet vid vattenverket eller tryckstegrings-
stationen plötsligt ökar.

Problemet är de små läckorna som kommer 
smygande. Det är svårt att bedöma om en måttlig 
ökning i vattenproduktionen beror på ökat läckage 
eller ökad förbrukning. Figur 6-2 antyder att ande-
len icke debiterat vatten är större hos de kommuner 
som slopat vattenmätarna än för jämförbara kom-
muner med vattenmätare. Å andra sidan spelar detta 
inte så stor roll eftersom det finns gott om vatten 
och den rörliga kostnaden för vattenproduktionen 
är liten. Därför är det svårt att få ekonomisk lön-
samhet i sökning efter små vattenläckor. Ur miljö-
synpunkt är det givetvis en fördel med en låg andel 
läckage eftersom detta innebär lägre resursförbruk-
ning i form av i råvatten, elenergi och kemikalier 
både för vattenproduktion, tryckstegring, avlopps-
pumpning och avloppsrening. 

Förutsättningarna för att lokalisera mindre läckor 
på nätet är dock oberoende av om man har eller inte 
har vattenmätare i småhusen. Uppgifter om debite-
rad vattenmängd ger föga vägledning var på nätet 
det finns läckor. Att hitta mindre läckor kräver både 
avancerad utrustning och kvalificerad kunskap.
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8. Hur stor blir kostnads-
besparingen om  
mätarna tas bort?

Hur stor kostnadsminskningen blivit i de 12 kom-
muner som slopat vattenmätarna har analyserats 
inom Roslagsvatten och i Höganäs kommun. Detta 
ger samstämmiga uppgifter som framgår av tabell 
�-1:

Tabell 8-1 Kostnadsbesparing om vattenmätarna tas 
bort i småhus

Typ Kr
Besparing, 

kr/år Anmärkning

Inköp	av	
mätare

250 28 Byte	görs	var	9:e	år

Byte 400 44

Administration/
kundtjänst	
per	år

150 50 1/3-del	av	kostna-
den	kan	relateras	
till	administration	av	
vattenmätarna

Summa 122

Enligt tabell �-1 är kostnadsminskningen ca 12� 
kronor per ansluten abonnent. 

Gällande bestämmelser innebär att en mätare i en- 
och tvåfamiljshus får sitta uppe maximalt nio år 
innan de tas in för kontroll. Många VA-verk har på 
grund av för stor missvisning kortare intervall men 
även motsatsen förekommer. 

Kostnaderna för administration minskar genom 
att någon inrapportering av mätdata inte längre be-
hövs från hushållen och inte heller eventuell avläs-
ning av mätarna genom VA-verkets försorg. En av-
sevärd besparing fås också sannolikt genom att man 
inte längre behöver hantera frågor om felaktig eller 
tveksam avläsning av mätarna. 

Figur �-1 visar brukningsavgiften år 2006 för 
typhus A i de kommuner som slopat vattenmätarna. 
Som framgår ger kommunernas taxor ingen indika-
tion på att slopandet av vattenmätarna skulle ha gett 
förutsättningar för påtagligt låga brukningsavgifter 
i just de kommunerna. Andra faktorer är dock be-
tydligt mer avgörande för taxorna än kostnaderna 
för vattenmätare. Betydligt större roll spelar led-
ningslängden per ansluten fastighet. Tibro är ett bra 
exempel på ett verksamhetsområde med väl sam-
manhållen bebyggelse, där är ledningslängden för 
vatten- och spillvatten bara 2� meter per ansluten 
person. I Härjedalen är motsvarande siffra 67 meter 
per ansluten person. Både Båstad och Ånge har över 
�� m ledning per ansluten person

    

Figur 8-1 Brukningsavgiften år 2007 för typhus A i de kommuner som slopat vattenmätarna
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9. I vilka kommuner kan 
det vara aktuellt att ta 
bort vattenmätarna? 

Valet att behålla eller avskaffa vattenmätarna i en 
kommun handlar om de förutsättningar och driv-
krafter som finns utifrån teknisk, ekonomisk och 
politisk utgångspunkt. Vår slutsats är att vatten-
mätarnas vara eller inte vara bör övervägas utifrån 
följande förutsättningar:

1. Vattentillgång
För att avskaffa vattenmätarna bör kommunen ha 
en vattentäkt som medger en viss ökning av vatten-
uttaget. Visserligen tyder erfarenheterna från de 
kommuner som slopat vattenmätarna att det inte är 
givet, men däremot troligt att vattenanvändningen 
ökar. Därför bör det finnas en viss marginal för att 
klara ökad vattenanvändning. Det handlar i förs-
ta hand om ökad bevattning av trädgårdar under 
sommaren. Problemet kan dock pareras genom att 
införa förbud att vattna med spridare – permanent 
eller vid behov. 

2. VA-verkets kapacitet
För att avskaffa vattenmätarna bör VA-verkets an-
läggningar ha en marginal för en ökad vattenan-
vändning om cirka �–10 %. Marginalen bör finnas 
både för vattenverkets, ledningsnätets och för av-
loppsreningsverkets kapacitet. 

3. Ekonomi och administration
Den beräkning vi gjort visar att besparingen blir 
cirka 12� kronor per abonnent om vattenmätarna 
avskaffas. Anledningen till att besparingen blir så 
begränsad är att kostnaden för faktureringen kvar-
står. Detta är den stora delen av kostnaden för 
kundtjänst. Vid alla stora taxeändringar ökar antalet 
kontakter med kunderna. På sikt torde dock slopade 
vattenmätare medföra färre kontakter med abon-
nenterna på grund av enklare administration.

4. Politiska överväganden
En rättvis taxa har oftast hittills tolkats som att 
abonnenterna ska betala efter använd vattenvolym. 
En minst lika adekvat tolkning av rättvisa kan dock 
vara en taxa där avgifterna för vattenanvändningen 
i stort sett överensstämmer med kommunens kost-
nader för att försörja respektive brukare med vat-

ten- och avlopp. Med den traditionella taxan, som 
vilar på en hög rörlig avgift, är skillnaden mellan av-
gifter och kostnader iögonenfallande stor för ägare 
av fritidshus. Dessa använder bara sina fastigheter 
en del av året och har normalt mycket låg vatten-
användning. De betalar därmed bara en bråkdel 
av VA-verkets kostnader för VA-försörjningen. 
Men även för andra brukargrupper kan skillnaden 
mellan avgifter och VA-verkets kostnader vara stor. 
Barnfamiljer och andra storförbrukare betalar till ex-
empel oftast betydligt mer än kommunens verkliga 
kostnader, eftersom VA-verkets marginalkostnader 
för vattnet är låg och den rörliga taxan betydligt högre. 
Det är en fråga för kommunens politiska försam-
lingar att överväga om man vill ha en mer kostnads-
riktig taxa eller behålla en taxa där avgifterna i hu-
vudsak är baserade på vattenanvändning. 

Med utgångspunkt från ovanstående kriterier kan 
följande bedömning göras om i vilka kommuner det 
kan vara mest aktuellt att avskaffa vattenmätarna:

9.1	 Kommuner	med	god		
vattentillgång

De kommuner som har minskat sin befolkning bör 
ha god vattentillgång. De kommuner som minskat 
mer än � % mellan �1 dec. 2000 och �1 dec. 2006 
framgår av tabell 9-1. 

� av de 12 kommuner som slopat vattenmätare i 
småhus har en befolkningsminskning på 2000-talet 
på mer än � %. Dessa är utmärkta med fet stil. 

Av de �0 kommunerna i tabell 9-1 har �6 kom-
muner en befolkning under 1� 000 invånare. Det 
kan vara intressant att jämföra dessa med de kom-
muner som enligt Svenskt Vattens statistiksystem 
(VASS) har minskat sin vattenförsäljning mest (se 
tabell 9-2). Tyvärr finns det ingen användbar sta-
tistik för år 2000 utan vi får nöja oss med år 2002. 
Statistiken för 2006 är ännu inte färdig.

Kommuner som är med i både tabell 9-1 och 9-
2 är utmärkta med kursiv stil i tabell 9-2. Av de 2� 
kommuner som minskat sin vattenförsäljning mer 
än � % finns endast en (Härjedalen) som slopat vat-
tenmätare i småhus.
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Tabell 9-1 Kommuner som minskat befolkning mer än 5 % mellan 31 dec. 2000-31 dec.2006

 Folkmängd

Minskning Förändring, %Kommun År 2000 År 2006

Pajala 7	480 6	688 -792 -10,6

Sorsele 3	195 2	867 -328 -10,3

Laxå 6	699 6	046 -653 -9,7

Åsele 3	624 3	271 -353 -9,7

Jokkmokk 6	019 5	491 -528 -8,8

Dorotea 3	353 3	069 -284 -8,5

Strömsund 13	938 12	782 -1	156 -8,3

Överkalix 4	206 3	859 -347 -8,3

Vilhelmina 7	918 7	280 -638 -8,1

Ragunda 6	313 5	806 -507 -8,0

Övertorneå 5	602 5	168 -434 -7,7

Smedjebacken 11	598 10	715 -883 -7,6

Bengtsfors 10	896 10	080 -816 -7,5

Ydre 4	131 3	822 -309 -7,5

Kramfors 21	382 19	816 -1	566 -7,3

Malå 3	610 3	348 -262 -7,3

Storuman 6	934 6	432 -502 -7,2

Ljusnarsberg 5	651 5	243 -408 -7,2

Berg 8	175 7	592 -583 -7,1

Arjeplog 3	384 3	151 -233 -6,9

Gullspång 5	911 5	506 -405 -6,9

Vindeln 6	074 5	665 -409 -6,7

Gnosjö 10	280 9	598 -682 -6,6

Hagfors 14	059 13	127 -932 -6,6

Hällefors 8	025 7	539 -486 -6,1

Bjurholm 2	695 2	541 -154 -5,7

Härjedalen 11	415 10	764 -651 -5,7

Torsby 13	725 12	946 -779 -5,7

Hultsfred 15	163 14	306 -857 -5,7

Ånge 11	234 10	604 -630 -5,6

Filipstad 11	598 10	952 -646 -5,6

Högsby 6	380 6	033 -347 -5,4

Munkfors 4	162 3	936 -226 -5,4

Ovanåker 12	491 11	816 -675 -5,4

Gällivare 20	037 18	959 -1	078 -5,4

Norsjö 4	689 4	437 -252 -5,4

Sollefteå 21	978 20	849 -1	129 -5,1

Söderhamn 27	675 26	257 -1	418 -5,1

Degerfors 10	544 10	014 -530 -5,0

Hofors 10	624 10	091 -533 -5,0

5	av	de	12	kommuner	som	slopat	vattenmätare	i	småhus	har	en	befolkningsminskning	på	2000-talet	på	mer	än	5	%.		
Dessa	är	utmärkta	med	fet	stil.	
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Tabell 9-2 Kommuner som minskat sin vattenförsäljning mer än 8 % mellan 2002–2005

 Debiterad vattenmängd Minskning
2002-2005, m3 Förändring, % Kommun 2002, m3 2005, m3

Motala 3	711	529 2	768	389 943	140 -25,4

Laxå 444	250 346	732 97	518 -22,0

Avesta 2	156	378 1	705	216 451	162 -20,9

Övertorneå 409	000 333	000 76	000 -18,6

Härjedalen 1	379	545 1	125	747 253	798 -18,4

Heby 501	285 413	841 87	444 -17,4

Smedjebacken 917	236 770	849 146	387 -16,0

Svalöv 734	362 623	000 111	362 -15,2

Aneby 320	000 272	000 48	000 -15,0

Norrtälje 2	464	584 2	103	234 361	350 -14,7

Flen 1	128	435 972	212 156	223 -13,8

Lidköping 3	431	000 2	970	023 460	977 -13,4

Götene 1	881	000 1	630	000 251	000 -13,3

Bromölla 845	000 738	000 107	000 -12,7

Hofors 876	340 769	407 106	933 -12,2

Ängelholm 2	804	280 2	462	300 341	980 -12,2

Mjölby 1	709	591 1	502	462 207	129 -12,1

Östhammar 1	112	843 991	811 121	032 -10,9

Hallsberg 1	082	890 970	671 112	219 -10,4

Emmaboda 616	543 555	800 60	743 -9,9

Katrineholm 2	400	766 2	166	595 234	171 -9,8

Enköping 2	446	000 2	211	000 235	000 -9,6

Skara 1	784	000 1	619	000 165	000 -9,2

Oskarshamn 1	850	000 1	680	178 169	822 -9,2

Söderhamn 2	034	551 1	856	978 177	573 -8,7

Landskrona 3	685	476 3	388	110 297	366 -8,1

Säffle 977	200 898	700 78	500 -8,0

Karlshamn 2	972	000 2	734	000 238	000 -8,0

Skälet till att vattenanvändningen minskat så kraf-
tigt i många kommuner beror både på besparingar i 
industrier och i hushåll. I Motala, där minskningen 
varit 2� % enbart mellan 2002 och 200�, har några 
industrier lagts ner och andra har infört nya pro-
cesser. Ett företag har till exempel gått över till att 
använda sjövatten som kylvatten istället för att ta 
det från VA-verket. Kommunens bostadsföretag har 
också de senaste åren gjort en storsatsning på instal-
lation av vattensnåla armaturer, diskmaskiner och 
toaletter i hela lägenhetsbeståndet. 

9.2		 Kommuner	med	stor		
andel	fritidshus

I VASS driftstatistik fr.o.m.200� framgår antal 
säsongsboende som har kommunalt VA. Ur denna 
statistik för 200� finns bl.a. följande kommuner 
som har mer än � % säsongsboende (av antalet 
permanentboende) med kommunalt VA (se tabell 
9-�).

Kommuner	som	är	med	i	både	tabell	9-1	och	9-2	är	utmärkta	med	kursiv	stil	i	tabell	9-2
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Om VA-taxan skulle vara baserad på hög rörlig av-
gift skulle den ge en oskälig avgiftsfördelning mellan 
ägarna av fritidsfastigheter och de som bor perma-
nent i kommunen. Om VA-taxan utgörs endast av 
en fast avgift blir kostnadsfördelningen bättre.
Det finns också andra kommuner än de i tabell 9-� 
som drabbats av samma problem. Exempel på så-
dana är Båstad, Lysekil och Simrishamn. Där har 
ett stort antal fastigheter som inte är att klassa som 
fritidshus kommit att ägas av personer som bara 
använder huset under en kort tid av året och som 
dessutom i normalfallet inte betalar kommunalskatt 
i kommunen. Många av dessa kommuner har god 
tillgång på vatten, outnyttjad kapacitet i produk-
tionsanläggningarna, en liten teknisk förvaltning 
med begränsade resurser samt en iögonenfallande 
stor skillnad mellan vad ägarna av fastigheterna be-
talar och kommunens kostnader för att försörja dem 
med vatten- och avlopp. Att avskaffa vattenmätarna 
kan då vara ett lämpligt sätt att skapa bättre kost-
nadstäckning för dessa fastigheter.

Vattenanvändningen i fastigheter som används som 
fritidshus är mycket begränsad, ofta under �0 kubik-
meter per år. Utöver en orättvis avgiftsstruktur inne-
bär de också tekniska problem. I Simrishamn har 
man till exempel problem med vattenkvalitén i de 
ledningar som försörjer många fritidshus och tvingas 
därför regelbundet spola dessa ledningar.

Frågan är om det också i större kommuner med 
ofta ökande befolkning finns anledning att ifråga-
sätta vattenmätarna i småhus. Här kan det finnas 
anledning att föra en mer ingående analys, eftersom 
förutsättningarna delvis är annorlunda. Med ökande 
befolkning ökar ofta vattenanvändningen och det är 
inte då självklart VA-verkets kapacitet klarar av en 
eventuell ökning av förbrukningen. Stora kommu-
ner har också bättre möjligheter att hålla med den 
kompetens som behövs för hantering av mätarbyten 
och den administration som följer av mätarna. Om 
en kommun har god kapacitet i VA-verket kan dock 
också stora kommuner ha ett intresse att avskaffa 
mätarna, eftersom åtgärden både bidrar till sänkta 

Tabell 9-3 Kommuner med 8 % eller mer säsongsboende som är anslutna till vatten

Kommun Folkmängd Antal invånare

Permanent-
boende anslutna 

till vatten

Säsongsboende 
anslutna till 

vatten

Säsongsboende 
anslutna till 
vatten, %

Strömstad 11	373 11	527 8	500 24	000 282

Malung 10	557 10	513 8	800 14	000 159

Härjedalen 10	951 10	889 9	800 15	000 153

Stenungsund 22	742 22	947 15	000 15	000 100

Borgholm 11	133 11	067 9	980 9	400 94

Halmstad 87	929 88	148 80	800 62	500 77

Sölvesborg 16	544 16	558 13	200 4	300 33

Mönsterås 13	226 13	226 10	797 2	900 27

Höganäs 23	135 23	482 20	707 5	000 24

Vaxholm 9	904 10	123 8	253 1	865 23

Örnsköldsvik 54	945 54	943 44	310 9	728 22

Varberg 54	338 54	817 29	772 6	146 21

Falkenberg 39	438 39	605 30	966 6	000 19

Karlstad 81	768 82	096 73	934 12	000 16

Orsa 7	031 7	020 5	143 700 14

Boxholm 5	287 5	300 4	400 500 11

Torsås 7	263 7	189 4	420 500 11

Götene 12	950 12	879 9	319 1	000 11

Öckerö 12	147 12	231 12	171 1	089 9

Kungsbacka 68	696 69	817 61	560 5	000 8

Älvkarleby 9	041 9	080 8	975 700 8

Krokom 14	126 14	126 10	965 830 8
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kostnader och en taxa som bättre speglar kostna-
derna för att försörja fastigheterna med vatten och 
avlopp och därmed av många uppfattas som mer 
rättvis. 
Intresset att avskaffa vattenmätarna i olika kom-
muner beror mycket på hur väl respektive kom-
mun uppfyller de kriterier som redogjorts för ovan. 
Men avgörande är också personligt färgade åsikter 
hos olika befattningshavare. I det följande redovisas 
synpunkter från intervjuade personer i kommuner 
av olika karaktär.

9.3	 Förutsättningar	och		
uppfattningar	i	några		
kommuner	som	idag		
har	vattenmätare

Exempel Orsa: en liten kommun i norra  
Dalarna med relativt stabil befolkning

Orsa i nordligaste Dalarna har under de senaste 10 
åren haft en relativt stabil befolkning som pendlat 
mellan 7 �00 och 7 000 invånare. Orsa är central-
ort, men VA-verksamheten bedrivs i ytterligare fyra 
verksamhetsområden: Fryksås, Grönklitt, Skattung-
byn och Torsmo. 

I Orsa centralort används vattenmätare, totalt 
finns där cirka 1 000 mätare. För service av vatten-
mätarna har man avtal med företaget Hydro Standard 
AB, som på sin verkstad kontrollerar och reparerar 
mätarna. Orsa centralort försörjs med grundvatten 
från Boggas vattenverk. Verket har sådan kapacitet 
att produktionen skulle kunna fördubblas utan att 
vattentäkten skulle äventyras. Inte heller kapacite-
ten i ledningsnätet utgör några problem. 

VA-taxan har en rörlig avgift med 2� kronor per 
kubikmeter för år 2007. Den fasta avgiften för ett 
småhus är 2 �2� kronor, vilket innebär att typhus A 
betalar 6 12� kronor. Fryksås och Grönklitt präglas 
av att de praktiskt taget uteslutande består av fritids-
hus. Vattenmätare används inte där, abonnenterna 
betalar alltså enbart en fast avgift. Den fasta avgiften 
i dessa områden uppgår till � ��9 kronor. 

Frågan om att ta bort vattenmätarna har ännu 
inte diskuterats i tekniska nämnden eller kommun-
styrelsen. Ann Beskow, som är socialdemokratiskt 

kommunalråd, är dock inte främmande för att ta 
upp en diskussion i frågan om en utredning visar att 
det finns fördelar att plocka bort vattenmätarna. 

Intervjuade: Ann Beskow (s), kommunalråd, och 
Tomas Carlsson, teknisk chef

Exempel Mora: En medelstor  
kommun med stabil befolkning

Mora vid norra spetsen av sjön Siljan i norra Da-
larna har en stabil befolkning om drygt 20 000 in-
vånare. Kommunens VA-verksamhet är bolagiserad 
i Moravatten AB. De geologiska förutsättningarna 
för VA-försörjningen är utomordentligt goda, efter-
som områdena runt Mora till stora delar består av 
sandavlagringar från istiden. Risets vattenverk invid 
Österdalälven strax norr om Mora är ett grund-
vattenverk, som förutom centralorten även försör-
jer omgivande områdena Nusnäs, Vattnäs, Sollerön 
och Färnäs. Kapaciteten i Riset är ”oerhört riklig” 
och någon egentlig vattenrening behövs inte. Den 
enda behandling som görs är att kalk och kolsyra 
tillsätts för att få ett balanserat vatten. 

Inom VA-verkets verksamhetsområde finns cirka 
� �00 vattenmätare, varav 600–700 byts ut årligen. 
Liksom Orsa har man ett avtal med företaget Hydro 
Standard AB för service av vattenmätarna. Själv-
avläsning görs varje år i november och kontrollen 
att mätarna lästs rätt görs i samband med mätarbyte. 
Kostnaderna för att hantera vattenmätarna är inte 
obetydlig. Lars Mjöberg som är vd för Moravatten 
bedömer att 70–�0 % av en årsarbetstid åtgår för att 
hantera dem. 

VA-taxan för ett småhus uppgår till fast avgift 
� �20 kronor per år samt 12,70 kronor per kubik-
meter i rörlig avgift. För typhus A innebär det en 
total årsavgift om � �2� kronor. Fritidshus behöver 
inte ha vattenmätare och betalar då endast � 77� 
kronor i fast årsavgift.

Frågan om att avskaffa vattenmätarna har inte 
varit aktuell, men den goda vattentillgången inne-
bär att förutsättningarna för att avskaffa mätarna är 
mycket goda. Lars Mjöberg anser att det kan vara 
av intresse att utreda frågan för att sedan ta upp en 
diskussion i bolagsstyrelsen.

Intervjuad: Lars Mjöberg, vd i Moravatten

27



Exempel Norsjö: en liten kommun i  
Västerbotten med minskande befolkning

Norsjö är en av landets minsta kommuner, belägen 
7 mil nordväst om Skellefteå i Norrlands inland. 
Vid ingången av 2007 hade kommunen � ��7 invå-
nare och befolkningen har oavbrutet minskat under 
en långföljd av år. Så sent som i mitten av 1990-talet 
hade kommunen över � 000 invånare.

Den kommunala VA-verksamheten omfattar sju 
verksamhetsområden, med bra kostnadstäckning i 
tätorterna Norsjö och Bastuträsk. VA-taxan har rela-
tivt hög rörlig avgift, 1�,72 kronor per kubikmeter 
och för ett småhus en fast avgift om 1 6�� kronor. 
Tidigare har man haft svårt att nå full kostnadstäck-
ning, men en successiv höjning av taxa innebär att 
man tror sig nå detta mål i år. 

Vattentillgången i kommunen är mycket god, 
man har ett bra grundvatten som kräver liten be-
handling innan det pumpas ut på nätet. Kapaciteten 
i verken och på nätet är heller inga problem. 

Kommunen har under överskådlig tid alltid haft 
vattenmätare. Man har ingen egen mätarverkstad 
utan denna tjänst köps av Skellefteå kommun. De-
bitering sker i vanliga fall via egenavläsning med 
avläsning från kommunen vart femte år. Antalet 
personer som ifrågasätter debiteringen inskränker 
sig till några personer per år. 

Enligt Bertil Lundgren, som är ansvarig för drif-
ten av VA, avfall och vägar, har frågan att avskaffa 
vattenmätarna aldrig varit aktuell, varken på tjänste-
mannasidan eller i kommunstyrelsen. Man tycker 
att en taxa som är baserad på vattenanvändningen 
är mer rättvis än en taxa med enbart fast avgift. 

Intervjuad: Bertil Lundgren, ansvarig för driften 
av VA, avfall och vägar

Exempel Hagfors: en liten kommun  
i Värmland med minskande folkmängd

Hagfors i norra Värmland har idag cirka 1� 000 in-
vånare och vikande befolkning. Man har inga pro-
blem med vattentillgången och en stor majoritet, 
6� % av lägenheterna är småhus. Antalet fritidshus 
inom verksamhetsområdet är få och säsongvariatio-
nen i vattenanvändningen mycket måttlig. Både de 
tekniska och ekonomiska förutsättningarna är där-
med goda för att kunna slopa vattenmätarna. 

Kommunen har idag en stor andel av brukningsav-
giften via fast avgift. Boende i småhus betalar � 020 
kronor i fast avgift per år och 1�,71 kronor per ku-
bikmeter inklusive moms. 

Frågan om vattenmätarnas vara eller inte vara har 
diskuterats i kommunstyrelsens tekniska utskott i 
samband med budgeten – dock utan att protokoll-
föras. Det finns i huvudsak två skäl varför man be-
slutat att tills vidare behålla vattenmätarna: 
• Ur rättvisesynpunkt anser man att det bör finnas 

en viss koppling mellan vattenförbrukning och det 
pris som konsumenten betalar. Den stora andelen 
fast avgift som man har innebär att man redan nu 
ibland får klagomål på att de som använder lite 
vatten betalar orimligt mycket per kubikmeter. 

• Om man slopar vattenmätarna förloras möjlighe-
ten att kontrollera hur stor vattenanvändningen 
är för olika kategorier och områden inom verk-
samhetsområdet. Förekomsten av mätare anses 
vara ett (av flera sätt) att hålla uppsikt på förlus-
terna i systemet och kunna åtgärda eventuella fel. 
Genom att behålla vattenmätare kan man också 
lämna uppgifter i VASS (VA-branschens Statistik-
System) om olika kategoriers förbrukning (offent-
liga lokaler, industrier, småhus mm).

Ett tredje argument för att behålla vattenmätarna 
– nämligen att det ligger ett symbolvärde i att ha en 
sparvänlig taxestruktur – har nämnts, men har inte 
varit dominerande för motiven att behålla vatten-
mätarna i Hagfors. 

I norra Värmland finns en utvecklad samverkan 
inom det kommunaltekniska området mellan de 
så kallade SuToHaMu-kommunerna, dvs. Sunne, 
Torsby, Hagfors och Munkfors. Målet på sikt att 
skapa en fastare form för det kommunaltekniska 
samarbetet – inklusive taxestruktur – har inneburit 
att man även i de övriga kommunerna beslutat att 
tills vidare behålla vattenmätarna. 

Intervjuad: Anna Sjörs, teknisk chef i Hagfors

Exempel Högsby: en liten småländsk  
kommun minskande befolkning

Högsby kommun ligger i Småland mellan Kalmar 
och Oskarshamn. Folkmängden har minskat kraf-
tigt de senaste 10 åren, från cirka 7 200 invånare i 
mitten av 1990-talet till cirka 6 000 idag. 
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VA-verksamheten omfattar åtta verksamhetsområ-
den som alla försörjs med grundvatten. I centralor-
ten Högsby har man mycket god tillgång till vatten, 
medan produktionen däremot i några av de andra 
verksamhetsområdena ligger nära kapacitetsgränsen. 

Den rörliga VA-avgiften på 29,�� kronor per ku-
bikmeter tillhör de högsta i landet. Den fasta avgif-
ten för ett småhus uppgår till � 12� kronor, vilket 
innebär att brukningsavgiften för typhus A uppgår 
till 7 �27 kronor. De totala intäkterna ger 100 % 
kostnadstäckning. Skälet till de relativt höga av-
gifterna är främst det omfattande ledningsnät som 
VA-försörjningen kräver. Ledningsnätet uppgår till 
drygt 60 meter per ansluten fastighet, jämfört med 
de flesta andra kommuner som ligger i intervallet 
20–�0 meter. Man har ingen mätarverkstad, utan 
när en mätare behöver bytas sätter man in en helt 
ny mätare. 

Taxans utformning har diskuterats vid ett par till-
fällen under 1990-talet. Det finns en tveksamhet att 
överge vattenmätarna, eftersom man är rädd för att 
ökad bevattning i områden med dålig försörjning 
medför att inte vattenförsörjningen räcker till. Att 
enbart ta bort vattenmätarna i tätorten skulle vara 
ett alternativ, men man anser politiskt att det skulle 
strida mot likställighetsprincipen. 

Också frågan om att öka den fasta avgiften i rela-
tion till den rörliga har diskuterats i dåvarande gatu- 
och VA-nämnden. Nämndens beslut blev dock att 
behålla en hög rörlig avgift, eftersom man då inte 
var beredd att ändra den fördelningspolitiska pro-
filen på taxan.

Intervjuad: Mats Pettersson, VA-ingenjör i Högsby

Exempel Knivsta: en liten  
kommun som växer snabbt

Knivsta kommun ligger i Uppsala län mitt emellan 
Stockholm och Uppsala och hade vid senaste års-
skiftet 1� �97 invånare. Procentuellt sett är Knivsta 
den 11:e snabbast växande kommunen i Sverige och 
har det största födelseöverskottet i landet. Kommu-
nen bildades år 200� som en utbrytning från Upp-
sala kommun. 

Huvudman för VA-försörjningen i Knivsta är 
Knivstavatten AB, som är ett dotterbolag till Ros-
lagsvatten AB. Roslagsvatten svarar för VA-driften 
för alla kommunalt anslutna kunder i Österåker, 

Vaxholm, Knivsta och Vallentuna. Vattnet köps hu-
vudsakligen från kommunalförbundet Norrvatten. 
Dessa kommuner är tillsammans med Danderyd 
och Täby bolagets ägare. På uppdrag sköter Roslags-
vatten även kundtjänsten för alla kunder med kom-
munal vattenanslutning i Danderyd och Täby. I 
Knivsta, liksom i alla kommuner som en följd av 
nya vattentjänstlagen, är det kommunfullmäktige i 
kommunen som beslutar om VA-taxan liksom om 
verksamhetsområdena för den allmänna VA-anlägg-
ningen.

Klas Bergström är moderat ordförande i Knivsta 
Vatten och anser att det vore intressant att pröva att 
slopa vattenmätarna i Knivsta. Klas utgångspunkt 
är att vattnet inte är någon bristvara genom att man 
använder Mälaren som råvatten, att marginalkost-
naden för vattnet enbart är någon krona per kubik-
meter och att det då är en onödig kostnad att an-
vända mätare. Han har börjat driva frågan politiskt 
att avskaffa vattenmätarna. 

Intervjuad: Klas Bergström, ordförande(m) i 
Knivsta Vatten

Exempel Håbo: en medelstor  
kommun som växer snabbt

Håbo kommun ingår i bandet av yttre förortskommu-
ner nordväst om Stockholm. Centralorten Bålsta är 
slutstation för pendeltågen. Kommunen växer snabbt. 
19�0 hade den drygt 1� 000 invånare, idag cirka 
19 000 invånare, varav cirka 1� 000 bor i Bålsta. 

Bostadsbeståndet präglas av en relativt gles vil-
labebyggelse. Det byggs mycket nytt runt om i tät-
orten, mestadels i form av småhusområden.

Det finns idag inga restriktioner för bevattning 
med vattenspridare och under en torr sommar när-
mar sig vattenverken sin kapacitetsgräns. En viss 
begränsning i bevattning uppnås eftersom fastighets-
ägare får betala för förbrukad mängd. Kommunen 
befarar att om vattenmätarna tas bort så kommer 
bevattningen att öka och då kan situationer upp-
stå när kapaciteten inte räcker till på vattenverken. 
Nya ledningar som läggs dimensioneras idag med 
överkapacitet för att klara de krav som ytterligare 
tillkommande bebyggelse kommer att medföra. 

Inom verksamhetsområdet har alla anslutna 
fastigheter i historisk tid alltid haft vattenmätare 
som underlag för att debitera den årliga VA-avgif-
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ten. Boende i småhus betalar en fast avgift om 2 100 
kronor per år samt en rörlig avgift om 1�,22 kronor 
per kubikmeter inklusive moms. 

Inga överväganden har hittills gjort om att helt 
slopa vattenmätarna för småhus. Anna Blomlöf, 
som är VA-chef, anser att fördelen med vattenmäta-
re är att det är mer rättvist att betala för den mängd 
som man förbrukar och att man får ett bättre grepp 

om läckaget på nätet med mätare. Diskussioner 
har dock förts inom tekniska nämnden att succes-
sivt övergå till en större andel fast avgift i taxan och 
nämnden är positiv till en sådan utveckling. Förslag 
i den riktningen har emellertid avslagits av kom-
munstyrelsen. 

Intervjuad: Anna Blomlöf, VA-chef i Håbo
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10. Slutsatser

Hittills är det 12 kommuner som slopat vatten-
mätarna i småhus. De fördelar som detta har inne-
burit har varit 
• att man fått en taxa som är bättre relaterad till 

kommunens faktiska kostnader för VA-försörj-
ningen. Det innebär att varje ansluten fastighet 
på ett rättvisare sätt betalar den kostnad som an-
slutningen innebär för VA-verket. 

• att taxeintäkterna blir oförändrade även om vat-
tenförbrukningen i de enskilda hushållen minskar. 
Man slipper komplikationen att försöka förklara 
för abonnenterna att när de sparar vatten måste 
man höja taxan för att få täckning för VA-verkets 
kostnader. 

• att man fått något lägre kostnader för VA-försörj-
ningen. Framför allt har förenklad administration 
framhållits som en fördel. 

Intervjuer med såväl politiker som tjänstemän i de 
kommuner som slopat vattenmätarna visar att alla i 
efterhand ansett att förändringen varit positiv. Ingen 
har några planer på att återinföra vattenmätare. 
Ingen säger sig heller nu möta protester från abon-
nenterna att kostnaden för vattnet enbart debiteras 
med en fast avgift. 

Rättsfallet i Statens VA-nämnd där Båstads taxa 
prövats visar att det inte finns några juridiska hinder 
att enbart använda en fast avgift i brukningstaxan. 
Kommunerna har full frihet att välja enbart en fast 
avgift, enbart en rörlig avgift eller en kombination 
av fast och rörlig avgift.  

Som framgått av tidigare avsnitt finns det ett stort 
antal kommuner i alla delar av landet där det skulle 
kunna vara aktuellt att slopa vattenmätarna. Med 
ledning av de intervjuer som gjorts med såväl tjäns-
temän som politiker kan skälen varför inte fler gjort 
det sammanfattas i följande punkter:

• Traditionen att debitera abonnenterna efter upp-
mätt förbrukning är djupt rotad i Sverige. Frågan 
om vinsterna med att ta bort mätarna har över-
huvudtaget inte väckts.

• Ett väl fungerande finansieringssystem kombi-
nerat med avsaknaden av konkurrens gör att det 
saknas starka incitament att sänka kostnaderna. 
Medan till exempel Ikea jagar 10-öringar för att 
sänka sina kostnader, anser många inom VA-sek-
torn att den kostnadssänkning om 12� kronor per 
år, som ett borttagande av mätarna skulle inne-
bära, är för liten för att kunna motiveras. 

• Om vattenmätarna tas bort skapas vinnare och 
förlorare bland konsumenterna. Barnfamiljer med 
stor vattenanvändning hör till vinnarna och små-
hushåll med liten vattenanvändning, till exempel 
pensionärer, hör till förlorarna. Den massmediala 
liturgin innebär att massmedia kommer att lyfta 
fram förlorarna och gör politikerna ansvariga för 
att försämra villkoren för många invånare. Det är 
då ofta bekvämare att behålla status quo. 

• Många anser att det är mest rättvist att betala efter 
använd vattenmängd, trots att detta inte speglar 
kommunens kostnader för VA-försörjningen. 
”Skäligt och rättvist” i VA-lagen har också oftast 
tolkats som att det är mer rättvist att betala för 
uppmätt vattenförbrukning istället för nyttan att 
ha en fast anslutning till nätet som ger möjlighet 
att vid valfri tidpunkt ha tillgång till vatten. Syn-
sättet är här omvänt det som är det gängse för t ex 
TV. 

• Av miljöskäl anses att det ska finnas ett incitament 
för konsumenterna att spara på vatten. Trots att 
kostnaderna för ökad vattenanvändning är liten 
och miljöpåverkan är obetydlig, anser man att 
det ger fel signaler till hushållen att ta bort vatten-
mätarna. 

• Man är orolig att det ska bli svårare att kontrollera 
läckaget på nätet, trots att uppmätt förbrukning 
ger föga vägledning att lokalisera var läckorna 
finns.
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11. Hur bör taxan  
konstrueras om 
vattenmätarna slopas?

Om vattenmätarna slopas ställer det krav på en ny 
VA-taxa. Hur en sådan taxa kan konstrueras finns 
erfarenheter från de 12 kommuner som genomfört 
förändringen. 

Det är viktigt att den nya taxan möter de krav 
som VA-lagen ställer på vad som är godtagbart. De 
flesta kommuner som slopat vattenmätare har en 
enkel taxa som tar hänsyn till hur många lägenheter 
som finns i huset samt även om huset används för 
permanentboende eller som fritidshus.

 I Båstad, och ytterligare några kommuner, tas 
dock ingen hänsyn till hur huset används, utan fri-
tidshus betalar samma avgift som hus med perma-
nentboende. När Båstad slopade vattenmätarna i 
villorna överklagades därför den nya taxan av ägare 
av fritidshus inom verksamhetsområdet som ansåg 
sig förfördelade genom den nya taxekonstruktionen. 
Detta sista har granskats av Statens VA-nämnd som 
dock i sin dom ansåg att den uppfyllde krav på skä-
lig rättvisa mellan olika brukargrupper (bilaga 1).

Tibro har en taxa som bygger på att bruknings-
avgifter betalas efter hur många rumsenheter som 
byggnaden innehåller. Därvid räknas ett bostads-
rum som 1 enhet, kök och dusch 2 enheter vardera, 
wc och badkar � enheter vardera.

Taxebestämmelsen i Älvdalen har formulerats på 
följande sätt:

”Därest VA-verket bestämt att avgiften inte skall 
beräknas efter uppmätning tas avgiften ut enligt 
1�.2. VA-verkets utgångspunkt är att bostadsfas-
tigheter innehållande högst fyra lägenheter får 
avgiften bestämd efter sådan schablon. Kan för-
brukningen för sådan fastighet emellertid över-
stiga normalförbrukningen för fastighetstypen, 
äger VA-verket rätt att installera vattenmätare 
och istället påföra avgift enligt 1�.�”. 

11.1	 Förslag	till	brukningstaxa

Om kommunen bestämmer sig för att slopa vatten-
mätare i småhus är det bl.a. för att förenkla administ-
rationen och på så sätt hålla ner avgiften. Detta har 
framgått av tidigare kapitel i denna studie. Därför 
tycker vi att det är viktigt att taxan är enkel att admi-
nistrera så att inte förenklingen i administrationen 
försvinner genom svårigheter att tillämpa taxan.

För att kunna ha en enkel administration av 
taxan är det viktigt att ha lätt åtkomliga och stabila 
avgiftsparametrar. Om taxan innehåller rumsenhe-
ter, lägenhetsavgifter och annat innebär detta att 
VA-verkets personal måste bevaka bygglov för att se 
förändringar i anslutna fastigheter. Ett särskilt pro-
blem här blir ombyggnader och tillbyggnader som 
görs utan bygglov. 

På senare tid har det blivit mer och mer vanligt 
att brukningstaxan tar hänsyn till om fastigheten 
har anslutning till dagvatten (Df) och om gator och 
allmänna platser inom planområdet har dagvatten-
avvattning (Dg). Den nya vattentjänstlagen regle-
rar dagvattenavledning på ett mer detaljerat sätt än 
den gamla lagstiftningen gjorde. Vi anser därför att 
brukningstaxan ska innehålla en dagvattenavgift.

Som en följd av ovan föreslår vi att taxan endast 
har nedanstående avgiftsparametrar:
• För 1- och 2-bostadshus (enligt fastighets-
 taxeringen) enbart en fast avgift.
• För övriga fastigheter 

- en grundavgift som beror på vattenmätarens 
storlek

- en mängdavgift som beror på mängden förbru-
kat vatten

• För fastigheter som är belägna inom verksamhets-
området för dagvatten, en dagvattenavgift som är 
ett schablonbelopp för 1- och 2-bostadshus, öv-
riga fastigheter efter tomtytans storlek 

Ovanstående innebär att VA-verket är helt oberoen-
de av bygglov och utnyttjandetid för byggnader på 
fastigheten. Om det inom kommunen finns många 
2-bostadshus kan övervägas om taxan för 1- och 2-
bostadshus ska differentieras. Likaså är det möjligt 
att ta hänsyn till utnyttjandet av fastigheten genom 
att rabattera fritidshus där ingen person är folkbok-
förd.

Ett exempel på en VA-taxa som är uppbyggd en-
ligt ovan nämnda principer finns i bilaga 2.
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Intervjuade kontaktpersoner 

Kommun Kontaktperson Befattning Telefon e-post

Arjeplog Lars-Gunnar	Burman VA-chef 0961-14120 l.burman@arjeplog.se	

Bräcke Jonny	Berg VA-chef 070-3751381 jonny.berg@bracke.se	

Båstad Anette	Åkesson	(m)
Tommy	Ström

Kommunalråd
VA-chef

0431-77071
070-5782016 tommy.strom@bastad.se	

Hagfors Anna	Sjörs Teknisk	chef 070-582	01	74 anna.sjors@hagfors.se	

Håbo Anna	Blomlöf VA-chef 0171-525	91 anna.blomlof@habo.se	

Härjedalen Henrik	Ingvarsson VA-chef 0680-16191 henrik.ingvarsson@herjedalen.se	

Högsby Mats	Pettersson	 VA-ingenjör mats.pettersson@hogsby.se	

Knivsta Klas	Bergström	(m) Ordf.	Knivsta	Vatten 08-556	009	72 klas_bergstrom@bredband.net	

Lycksele Lage	Rönnmark VA-chef 070-3958108 lage.ronnmark@lycksele.se	

Mora Lars	Mjöberg VD 0250-299	78 lars.mjoberg@moravatten.mora.se	

Norsjö Bertil	Lundgren VA-ansvarig	drift 091-140	00 bertil.lundgren@norsjo.se	

Orsa Ann	Beskow	(s)
Thomas	Carlsson

Kommunalråd
Teknisk	chef 0250-55	21	45

ann.beskow@orsa.se	
thomas.carlsson@orsa.se	

Ragunda Lennart	Bergvall
Birgitta	Fallgren

VA-chef
VA-ingenjör

0696-682158
0696-682157

lennart.bergvall@ragunda.se	
birgitta.fallgren@ragunda.se	

Skinnskatteberg Nils-Eric	Wikström	(s)

Göran	Wreder

f.d.	ordf.	i		
tekn.	nämnden
VA-chef

070-325	08	77
0222-45136 goran.wreder@skinnskatteberg.se	

Sorsele Simon	Sundström VA-chef 070-3957898 simon.sundstrom@sorsele.se	

Tibro Claes	Jägevall	(fp)
Svante	Andrén

Kommunalråd
Tekn.chef

0504-180	00
070-50	88	139

claes.jagevall@tibro.se	
svante.andren@tibro.se	

Ånge Ove	Skägg Tekn.chef 0690-250	262 ove.skagg@ange.se	

Åre Svante	Månsson VA-chef 070-541	48	26 svante.mansson@are.se	

Älvdalen Peter	Nygren	(fp)	

Per-Ove	Brandt

Ordförande	
tekn.	nämnden		
VA-chef

0251-511	45	
0251-801	58

	
	
per-ove.brandt@alvdalen.se	
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Bilaga 1: Rättsfall Båstad

AVGÖRANDEN I VA-MÅL - DEL 1 26B:� 

26B:3 
I VA-taxa har föreskrivits att brukningsavgift skall utgå 
för fastighet, som brukar den allmänna VA-anlägg-
ningen, med – förutom viss grundavgift – belopp som 
till sin storlek endast är beroende av antalet lägenheter 
på fastigheten och dessas våningsyta. Taxebestämmelsen 
har – även tillämpad på fritidsfastighet – ansetts fören-
lig med VA-lagens avgiftsregler. 

R.W. ägde en fastighet i Båstads kommun. Fastig-
heten är bebyggd med en sommarstuga och är an-
sluten till kommunens allmänna vatten- och av-
loppsanläggning. – Enligt VA- taxa, som antagits av 
kommunen att gälla från och med 1.1.1971, utgår 
för fastighet, som brukar den allmänna VA-anlägg-
ningen, brukningsavgift med dels en grundavgift 
om 1�0 kr, dels viss grundavgift för varje lägenhet 
utöver en, dels en tilläggsavgift, som till sitt belopp 
är bestämd med hänsyn till lägenhets våningsyta. 
För lägenhet med en våningsyta om högst 70 kva-
dratmeter är sistnämnda avgift 1�0 kr. – I enlighet 
med särskild föreskrift därom i taxan har indexreg-
lering beslutats för åren 197� och 197�, varvid de 
ovan angivna avgifterna höjts till 1�9 kr respektive 
1�7 kr �0 öre för år 197� samt till 19� kr respektive 
16� kr för år 197�. – Kommunen påförde med stöd 
av taxan R.W. brukningsavgifter utgörande grund-
avgift för en lägenhet samt tilläggsavgift för lägenhet 
med en våningsyta om högst 70 kvadratmeter för ett 
vart av åren 1971 och 1972 med ��0 kr samt för år 
197� med ��6 kr �0 öre och för år 197� med �6� 
kr eller tillhopa med 1 �69 kr �0 öre. 

R.W. yrkade fastställt att han för åren 1971– 
197� inte var skyldig att erlägga brukningsavgift för 
fastigheten med mer än �6� kr. Som grund för sin 
talan anförde han: Det är inte skäligt och rättvist 
att bestämma brukningsavgiftens storlek på grund 
av fastighetens våningsyta såsom föreskrives i kom-
munens VA-taxa. Hänsyn tages då inte till i vilken 
utsträckning anläggningen utnyttjas. Avgiften bör 
i stället vara beroende av vattenförbrukningen på 
fastigheten. En på sådant sätt beräknad avgift borde 
för de fyra åren tillsammans uppgå till �6� kr. Fastig-
heten användes bara två månader per år. 

Kommunen bestred R.W:s talan och anförde: Kost-
naderna för VA-anläggningen skall fördelas efter 
de anslutna fastigheternas större eller mindre nytta 
av anläggningen och som ett grovt mått härpå kan 
användas fastigheternas våningsyta. Vattenförbruk-
ningens storlek påverkar endast de rörliga kostna-
derna för VA-anläggningen. Dessa är låga i jämfö-
relse med de fasta kostnaderna, som utgör �� à 90 
procent av totalkostnaderna. Om avgiften för varje 
fastighet skulle grundas på uppmätt vattenförbruk-
ning vore det med hänsyn till de fasta kostnaderna 
motiverat med höga grundavgifter. Dessutom måste 
kostnaderna för vattenmätning täckas genom avgif-
ter. Kostnaden för en vattenmätare uppgår till 70 kr 
per år, kapitaltjänstkostnaderna oräknade. Sanno-
likt skulle avgifterna vid ett sådant förfarande bli 
högre än de som nu påförts R.W. Kommunen måste 
dimensionera sin VA-anläggning så att kapaciteten 
är tillräcklig även under sommarmånaderna då be-
lastningen är störst. Skyldighet föreligger att försörja 
varje ansluten fastighet med vatten och avlopp hela 
året om. Det är därför inte skäligt att den som bebor 
sin fastighet endast en del av året skall betala lägre 
avgift än andra. 

AVGÖRANDEN I VA-MÅL - DEL 1 26B:� 
VA-nämnden yttrade: 

Enligt lagen (1970:2��) om allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar åligger det huvudman för 
allmän anläggning att låta ägaren till varje fastighet 
inom anläggningens verksamhetsområde bruka an-
läggningen om fastighetens behov av anordningar 
för vattenförsörjning och avlopp inte med större 
fördel kan tillgodoses på annat sätt. Detta innebär 
att huvudmannen är skyldig att ge anläggningen en 
sådan kapacitet att varje brukningsberättigad fastig-
het när som helst kan nyttja anläggningen fullt ut. 

Lagen föreskriver vidare att ägare till sådan fastig-
het som angivits ovan är skyldig att genom avgifter 
bidra till kostnaderna för anläggningen i dess hel-
het och att avgiftsskyldigheten skall fördelas mellan 
fastigheterna efter skälig och rättvis grund. 

Erfarenhetsmässigt utgöres – såsom uppgivits 
vara fallet i Båstads kommun – kostnaderna för all-
män VA-anläggning till alldeles övervägande del av 
fasta kostnader. 

Under sådana förhållanden kan det inte anses 
strida mot lagens föreskrift om avgiftsskyldighetens 
fördelning att tillämpa en VA-taxa enligt vilken av-
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giften för bostadsfastighet inte påverkas av vattenför-
brukningen i fastigheten i vidare mån än som följer 
av att fastighet med större våningsyta –och således 
typiskt sett högre vattenförbrukning – får betala en 
högre avgift än fastighet med mindre våningsyta. 
Den omständigheten att viss fastighet endast använ-
des under en del av året föranleder inte till annan 
bedömning härvidlag. 

På grund av det anförda kan R.W. inte undgå 
skyldighet att erlägga avgift enligt föreskrifterna i 
kommunens VA-taxa. Någon erinran mot avgifts-
beräkningen i och för sig har inte anförts. Hans 
talan kan därför inte vinna bifall. 

VA-nämnden ogillade R.W:s talan. 
Beslut: 197�-12-1�, BVA �� 
Mål nr: VA 22/7� 
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Bilaga 2: Exempel på VA-taxa

BRUKNINGSAVGIFTER (§ 12-19)
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt.

§ 12
12.1  För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift.

12.2  För 1- och 2-bostadshus mäts inte vattenanvändningen. Avgift utgår en-
bart med en fast avgift om � �00 kr per år samt eventuell dagvattenavgift 
enligt 12.� c.

12.� För fastigheter med vattenmätare utgår avgift per år med nedanstående 
belopp (qn = vattenmätarens nominella flöde):

a) .1 qn 2,� m�/h  � 62� kr
 .2 qn 6 m�/h 1� 000 kr
 .� qn 10 m�/h �� 7�0 kr
 .� qn 1� m�/h �2 �00 kr
 .� qn �0 m�/h 12� 000 kr

b) en avgift per m� levererat vatten 20,7� kr 

c) en fast avgift per m2 tomtyta inom varje intervall och år  
(dagvattenavgift)

 .1 1- och 2-bostadshus, fast schablon �7� kr
 .2 0–10 000 m2 0:7� kr/m2

 .� 10 000–�0 000 m2 0:�0 kr/m2

 .� �0 000 m2–  0:2� kr/m2

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga ändamål reduceras avgifterna. 
Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål:

  V S Df Dg

Grundavgift 12.1 a �0% 60% 0% 0%
Avgift per m� 12.1 b �0% 60% 0% 0%
Dagvattenavgift 12.1 c  0%  0%   �0%    �0%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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