Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR HÄMTNING AV TILLFÄLLIGT VATTEN

Antagen av regionfullmäktige 2021-12-13.
Taxan gäller från och med 1 januari 2022.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Region Gotland.
Förvaltningen av VA-anläggningen handhas under tekniska nämnden av teknikförvaltningen.
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till huvudmannen.
Inledande bestämmelser
§ 1 Denna taxa gäller för uttag av tillfälligt vatten genom Region Gotlands allmänna
vattenledningsnät.
Avgifter
§ 2 Avgifter för uthyrning av brandpoströr med tillhörande vattenmätare tas ut enligt tabell
nedan.

a)
b)
c)
d)

Grundavgift - engångskostnad
Dygnshyra brandpoströr
Avgift per hämtad m³, tekniskt vatten
Förlorat eller skadat brandpoströr

Utan moms
500kr
20kr
27kr
8 000kr

Med moms
625kr
25kr
33,75kr
10 000kr

§ 3 Avgifter för abonnemang till Region Gotlands vattenkiosker tas ut enligt tabell nedan.

a)
b)
c)
d)
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Grundavgift - engångskostnad
Nyckelhyra årskostnad
Avgift per hämtad m³, tekniskt vatten
Förlorad nyckel

Utan moms
500kr
400kr
27kr
500

Med moms
625kr
500kr
33,75kr
625
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Allmänna och övriga villkor
§ 4 Avgift enligt 2 a), och b) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt
beslut av huvudmannen. Avgift enligt 2 c) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning
förbrukad vattenmängd.
Avgift enligt 3 a), och b) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt
beslut av huvudmannen. Avgift enligt 2 c) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning
förbrukad vattenmängd.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas dröjsmålsränta på
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter
verklig förbrukning ska ske i genomsnitt minst en gång per år.
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