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Teknikförvaltningen
VA-avdelningen

Avgifter för Region Gotlands vatten- och avloppsverksamhet
Region Gotlands vatten- och avloppsverksamhet (VA) finansieras inte med skattemedel.
Den VA-avgift som abonnenterna betalar ska täcka kostnaderna för Region Gotlands vattenförsörjning
och avloppshantering. VA-avgiften, även kallad VA-taxan, består av två delar – anläggningsavgift och
brukningsavgift.
Antagen i regionfullmäktige den 25 oktober 2021. Taxan träder i kraft 1 januari 2022.

Anläggningsavgift
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du betalar i samband med anslutning till det allmänna
ledningsnätet. Den finansierar utbyggnaden av och nyttan med hela VA-systemet, inklusive vatten- och
avloppsreningsverken. Fastighetsägaren är skyldig att betala anläggningsavgiften och den gäller för både
bebyggda och obebyggda fastigheter inom verksamhetsområdet.
Ett verksamhetsområde är ett fastställt område inom vilket försörjningen sker genom regionens VAanläggningar. Anläggningsavgift kan även utgå om förändringar sker på fastigheten med installationer av
vatten och spillvatten, som t.ex. en gäststuga.
Verksamhetsområden kan vara utbyggda med olika typer av VA-ledningar, nämligen:
Vatten
för leverans av dricksvatten
Spillvatten för borttransport av avloppsvatten från hushåll
Dagvatten för borttransport av regn- och smältvatten, det finns normalt endast i tätbebyggda områden

I anläggningsavgift för bostad, kontor och liknande ingår följande delar:
A. Servisavgift: kostnad för framdragning av servisledning från det allmänna ledningsnätet fram till
fastighetens förbindelsepunkt.
B. Förbindelsepunktsavgift: kostnad för upprättande av förbindelsepunkt.
C. Tariffenhetsavgift (tidigare kallad bostadsenhet), beräknas på följande sätt:
- lägenhet med VA-installation omfattande köksenhet och toalett. Även gäststuga och liknade
- fastighet som jämställs som bostadsfastighet, då beräknas avgift per 100 kvm BTA (bruttoarea), ex
kontor, affärsbyggnader och liknande.
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Exempel på anläggningsavgifter för en normalvilla (en tariffenhetsavgift), inklusive moms
Område med dagvatten

A + B Servis +
Förbindelsepunkt
C) bostadsenhet/
tariffenhet
Totalt:

Område utan
dagvatten

Område med Område med

Anslutning
VSD*
3 ledningar

Anslutning
VS*
2 ledningar

VS*
2 ledningar

V*
1 ledning

S*
1 ledning

194 530 kr

160 487 kr

160 487 kr

97 265 kr

116 718 kr

48 631 kr

48 631 kr

38 905 kr

14 589 kr

24 316 kr

243 161 kr

209 118 kr

199 392 kr

111 854 kr

141 034 kr

V* = Vatten, S*= Spillvatten, D* = Dagvatten
Annan fastighet

Taxan innehåller även kategorin ”Annan fastighet” som är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen
är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål. För
denna kategori sker beräkningen av avgiften utifrån följande delar, servis- och förbindelsepunktsavgift
samt tomtyta.
Betalningsregler
Fastighetsägaren faktureras för anläggningsavgiften, enligt vid tidpunkten gällande VA-taxa, när regionen
har byggt ut de allmänna vatten- och avloppsledningarna och upprättat en förbindelse- punkt till
fastigheten samt meddelat fastighetsägaren om detta.
Förbindelsepunkten fungerar som gräns för fastighetens och regionens ansvar.
Brukningsavgift
Brukningsavgiften debiteras kvartalsvis för alla fastigheter med abonnemang (mars, juni, september och
december). Avgiften består av en fast och en rörlig del.
Den fasta delen består av en grundavgift och tariffenhetsavgifter samt eventuell avgift för dagvatten om
fastigheten ligger inom verksamhetsområde som omfattas av dagvatten.
Den rörliga delen av avgiften beror på den mängd vatten som du förbrukar på ett år. Vi debiterar dig i
förväg efter en beräknad årsförbrukning, baserad på den avläsning du gjorde senast. För att kunna göra
det så korrekt som möjligt behöver du läsa av mätarställningen årligen.
Uppgifterna kan lämnas i e-tjänsten på vår hemsida (e-legitimation krävs) alternativt lämnas till
teknikförvaltningens kundtjänst på e-post kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se eller lämnas på
telefon 0498-269000, knappval 2

Brukningsavgifter 2022, inklusive moms
Fast avgift
grundavgift per fastighet
Per tariffenhet
Avgift för dagvatten fastighet,
per tariffenhet
Avgift för dagvatten gata,
per tariffenhet

Rörlig avgift
vatten- och/eller spillvatten

Exempel på avgift för en normalvilla
med en årsförbrukning på 150 m3

Kostnad VSD*

Kostnad VS*

Kostnad V*

Kostnad S*

1 776,23 kr/år

1 776,23 kr/år

746,02 kr/år

1 030,21kr/år

1459,95 kr/år

1 459,95 kr/år

613,18 kr/år

846,77 kr/år

506,65 kr/år

---

---

---

506,65 kr/år

---

---

---

Kostnad VSD*

Kostnad VS*

Kostnad V*

Kostnad S*

40:05 kr/kbm

40:05 kr/kbm

16:82 kr/kbm

23:23 kr/kbm

10 256,98
kr/år

9 423,68 kr/år 3 882,20 kr/år 5 361,48 kr/år

V* = Vatten, S*= Spillvatten, D* = Dagvatten

Brukningsavgifter 2022, inklusive moms (gemensamhetsanläggningar)
Fast avgift
grundavgift per år för fastighet som ingår
i en samfällighet och har egen mätning
grundavgift per år för fastighet som ingår
i en samfällighet och har gemensam
mätning
Per tariffenhet
Avgift för dagvatten fastighet,
per tariffenhet
Avgift för dagvatten gata,
per tariffenhet

Rörlig avgift
vatten- och/eller spillvatten

Kostnad VSD*

Kostnad VS*

Kostnad V*

Kostnad S*

---

1 540 kr/år

646,80 kr/år

893,20 kr/år

---

1 320 kr/år

554,40 kr/år

765,60 kr/år

---

1 459,95 kr/år

613,18 kr/år

846,77 kr/år

506,65 kr/år

---

---

---

506,65 kr/år

---

---

---

Kostnad VSD*

Kostnad VS*

Kostnad V*

Kostnad S*

40:05 kr/kbm

40:05 kr/kbm

16:82 kr/kbm

23:23 kr/kbm

V* = Vatten, S*= Spillvatten, D* = Dagvatten

