
INFORMATION OM
VA-TAXAN 2022



Anläggningsavgifter*

Bostadsfastigheter, kontor, 
butiker, småindustrier med flera

För vatten, spill- och dagvatten, 
fastighet (Df) och gata (Dg):

a) Servisavgift 60 642 kr
b) Förbindelsepunktsavgift 57 752 kr
c) Tomtyteavgift 60,08 kr/m2

d) Lägenhetsavgift 51 966 kr

Exempel
Bebyggd villafastighet på 800 m2

a) Servisavgift 60 642 kr
b Förbindelsepunktsavgift 57 752 kr
c) Tomtyteavgift  

800 m2 à 60,08 kr/m2 48 064 kr
d) Lägenhetsavgift 51 966 kr

SUMMA 218 424 kr

Obebyggd villafastighet på 800 m2

a) Servisavgift 60 642 kr
b Förbindelsepunktsavgift 57 752 kr
c) Tomtyteavgift  

800 m2 à 60,08 kr/m² 48 064 kr
SUMMA 166 458 kr



Större industrier 
(inom planområde för industri)

För vatten, spill- och dagvatten, fastighet (Df)  
och gata (Dg):

a) Servisavgift 60 642 kr
b) Förbindelsepunktsavgift 57 752 kr
c) Tomtyteavgift 152,55 kr/m2

Exempel
En industrifastighet med en tomtyta på 5 000 m2

a) Servisavgift 60 642 kr
b) Förbindelsepunktsavgift 57 752 kr
c) Tomtyteavgift  

5000 m2 à 152,55 kr/m2 762 750 kr
SUMMA 881 144 kr



Brukningsavgifter*

a) Fast avgift 1 359 kr/år
b) Avgift vatten och avlopp 34,80 kr/m3

c) Bostadsenhet/lägenhetsavgift 302 kr/år
d) Avgift för dagvatten, fastighet  

för varje bostadsenhet/lägenhet 370 kr/år
e) Avgift för dagvatten, gata  

för varje bostadsenhet/lägenhet 241 kr/år

För bostadsbyggnation räknas en enfamiljsvilla  
och en lägenhet som en bostadsenhet.

För skolor, kontor, småindustri, sjukvård med 
mera motsvarar varje påbörjad 150m2 byggyta 
en bostadsenhet.

För fastigheter inom planområde för industri 
räknas varje påbörjad 500 m2 tomtyta, som en 
bostadsenhet.

Exempel, årskostnad
En villa med en förbrukning på 150m3/år, 
ansluten till kommunal dagvattenledning och 
belägen i ett område där kommunen har ansvar 
för dagvattenhanteringen.

a) Fast avgift 1 359 kr/år
b)Avgift vatten och avlopp  

150 m3 à 34,80 kr/m3 5 220 kr/år
c) Bostadsenhet/lägenhetsavgift 302 kr/år
d)Avgift för dagvatten, fastighet 370 kr/år
e) Avgift för dagvatten, gata 241 kr/år
SUMMA 7 492 kr/år

* Moms 25% ingår i alla avgifter



VA-ordlista
Lagen om Allmänna vattentjänster 
(SFS 2006:412)

Lagen reglerar översiktligt ansvarsfördelningen 
mellan kommunen och fastighetsägare. 

Anläggningsavgift

Engångsavgift som fastighetsägare betalar för  
rätten att ansluta till kommunens VA-anläggning.  

Brukningsavgift

Periodisk avgift som för de flesta till stor del beror 
på vattenförbrukningen.  
Debitering sker sex gånger per år.

Vatten

Vatten för dryck och övrig konsumtion.

Spillvatten

Avloppsvatten från toalett, bad, disk, tvätt med 
mera.

Dagvatten

Regn-, smält- och dräneringsvatten.



Om du vill ha den kompletta VA-taxan eller  
allmänna bestämmelser för brukande av Haninge 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, 
eller om du har andra frågor, så kontakta oss gärna.   

Så här når du oss

Besöksadress: Anläggarvägen 6,  
Handens industriområde

Postadress: Haninge kommun 
Stadsbyggnadsförvaltningen  
136 81 Haninge

Hemsida: haninge.se 

E-post: vatten@haninge.se 

Telefon: 08-606 82 38 

Tryckår: 2
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