
Postadress:  Besöksadress:  Telefon:  

Box 1026  Gjuterigatan 5  036-10 10 00 (vx)  

551 11 Jönköping 

 

 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
Tillämpning av lagförändringarna i Jönköpings län 

 
Act (2006: 412) on public water services 

Application and adjustments due to legislative changes in 

Jönköping county 

Victoria Dahlqvist 

Josefine Bäck 

EXAMENSARBETE 2015 

Byggnadsteknik 



Abstract 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom 

Byggnadsteknik. Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och 

resultat. 

Examinator:  Hamid Movaffaghi 

Handledare:  Nasik Najar 

Omfattning:  15 hp 

Datum: 2015-05-28 

 



Abstract 

ii 

Abstract 

Purpose: The purpose of this paper is to investigate how different municipalities 

deals with changes in storm water management since the Act (2006:412) on public 

water services replaced the previous Act (1970:244) on public water and sewage 

plants in January 2007.  

Unlike the previous legislation, the Act (2006:412) on public water services provides 

municipalities with the opportunity to charge a rate to finance the management of 

storm water. Additionally the act has resulted in that the environment has been added 

as a protective interest in the organization of public water services.  

The main objective of this paper is to clarify how municipalities in Jönköping county 

works with the Act (2006:412) on public water services.  

Method: The objective has been achieved by gathering and evaluation of literature 

studies addressing the law, qualitative interviews with municipalities in Jönköping 

County, document analysis and tax rate prescriptions.  

Findings: The result of this paper indicates that municipalities has been affected and 

influenced by both demands and opportunities due to the Act (2006:412) on public 

water services. Out of the eight municipalities interviewed, five uses the possibility to 

charge a separate storm water rate. Furthermore, the majority of the remaining 

municipalities are still working to develop such a tax rate. Moreover, it is also clear 

that the requirements by law for the protection of environment and the arrangement of 

water services outside the zoning plan, affected municipalities to arrange water 

services in the areas where needed.  

Implications: One can conclude that a storm water tax rate benefits the municipalities 

tax assessment construction in the dealing and removal of storm water, which 

municipalities seek to take advantage of. Even the requirements by law has meant that 

the majority of the municipalities have had to take some form of subordinate of public 

storm water services to municipalities dealing with contaminants in storm water to 

some extent, most through the local disposal of storm water.  

Limitations: One of the limitations is that this paper solely investigates municipalities 

in Jönköping County. All respondents in the interviews are executives that work with 

water and sewages and are chosen due to their level of competence in the chosen 

subject. Since all respondents hold the same position they can easily be compared 

with each other. However, due to only interviewing the same kind of executives, point 

of views from different positions are neglected.  

Key word: Act (2006: 412) on public water services, Local disposal of Storm water 

(LOD), Storm water, Storm water Pollution, Storm water Tax rate 
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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med vårt arbete är att utreda hur olika kommunerna arbetar med de 

förändringar som skett kring dagvattenhanteringen i och med att Lag (2006:412) om 

allmänna vattentjänster ersatte den gamla lagstiftningen, Lag (1970:244) om 

allmänna vatten och avloppsanläggningar den 1 januari år 2007. 

Förändringar i den nuvarande lagstiftningen omfattar till skillnad från den äldre 

lagstiftingen att kommuner har möjlighet att ta ut en separat dagvattentaxa. 

Lagförändringen har även medfört att miljö har tillkommit som ett skyddsintresse för 

ordnadet av allmänna vattentjänster.  

Målet med arbetet är att utefter denna undersökning klarlägga hur kommuner i 

Jönköpings län arbetar med Lag(2006:412) om allmänna vattentjänster. 

Metod: De metoder som har använts för att uppnå målet är litteraturstudier, intervjuer 

med kommuner i Jönköpings län samt dokumentanalys av Lag(2006:412) om 

allmänna vattentjänster och taxeföreskrifter från kommunerna. 

Resultat: Utifrån sammanställning av intervjuer i Jönköpings län framgick det att två 

av åtta kommuner har en fullt utvecklad dagvattentaxa, av de resterande sex 

kommunerna har fem kommuner planer på att utveckla taxan eller bearbetar den som 

redan finns. Kommuner har också påverkats av lagens krav genom att de har fått 

koppla på områden som tidigare legat utanför detaljplanen och dem har i med 

miljöskyddskravet fått ordna eller planera ordnadet av områden som behövs rustas 

upp. För att arbeta mot en hållbar utveckling arbetar två av åtta kommuner i dagsläget 

utefter en aktuell dagvattenpolicy, fyra av de resterande sex kommunerna har en 

policy under utveckling alternativt bearbetar den som redan finns. 

Konsekvenser: Slutsatser man kan dra kring detta arbete är att det är en fördel för 

kommuner att konstruera en separat dagvattentaxa då man får kontroll på 

dagvattenhanteringen och får ökade intäkter för utbyggnader av va-anläggningar. I 

och med att kommuner numera kan ta ut en avgift från väghållare gynnar normalt sätt 

fastighetsägare då fler brukare delar på kostnaden och gör att priset minskas. Arbetet 

mot en hållbar utveckling gynnas av att använda sig av lokalt omhändertagande av 

dagvatten (LOD) som tar hand om föroreningar samt motverkar belastning av 

ledningsnät. Kommuner i Jönköpings län förespråkar LOD-lösningar vid 

nyexploatering.  

 

Begränsningar: Begränsningarna i rapporten är att arbete enbart utreder kommuner i 

Jönköpings län. Alla respondenter har varit VA-chefer. Deras kompetens inom 

området har gett arbetet en trovärdighet. Att respondenterna har haft samma position 

gjort att resultaten har blivit enkla att jämföra med varandra. Detta kan dock vara en 

nackdel då man missa infallsvinklar från andra positioner.    

Nyckelord: Dagvatten, Dagvattenföroreningar, Dagvattentaxa, LOD, Lag(2006:412) 

om allmänna vattentjänster 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ersatte den gamla lagstiftningen, Lag 

(1970:244) om allmänna vatten och avloppsanläggningar den 1 januari år 2007. 

Lagförändringen medförde nya möjligheter för kommunerna men även vissa 

skyldigheter och det råder fortfarande, åtta år senare, en viss osäkerhet kring hur 

kommuner behandlat dessa förändringar. 

1.2 Problembeskrivning  
Dagens samhälle påverkas allt mer av de klimatförändringar som sker. Ett problem 

med detta är att nederbörden ökar då det regnar både oftare och allt mer intensivt. 

(SOU 2007:060) Detta har medfört översvämningsrisker i äldre områden i städer på 

grund av att ledningar är underdimensionerade och att man fortfarande använder sig 

av kombinareda system i många områden. (Semadeni-Davies, 2007)  

I med detta gjordes en statlig utredning år 2004 av den tidigare lagen, Lag (1970:244) 

om allmänna vatten och avloppsanläggningar. Utredning redovisas i SOU 2004:064, 

där förslag om att den kommande lagen även ska bidra till en hållbar utveckling och 

därför bör omfatta ett skydd för miljön (SOU 2004:064).  

År 2007 den första januari trädde Lag(2006:412) om allmänna vattentjänster i kraft 

med förändringar enligt SOU 2004:064. Kommuner har alltså idag rätt att ta ut en 

separat taxa för att finansiera dagvattenhantering men har även numera en skyldighet 

att ordna vattentjänster i den mån det behövs med hänsyn till skyddet för människors 

hälsa eller miljö (Qviström, 2008).  

 

Utöver kommunens skyldighet att ordna allmänna vattenanläggningar så dikuteras 

även hanteringen av dagvatten på en mer lokal nivå. I och med att antalet hårdgjorda 

ytor täcker allt fler områden i med exploatering, minskas den naturliga infiltrationen. 

Det kan behandlas genom att arbeta mot en hållbar utveckling (Cetter, 2012), ett av 

sätten är då att skapa en infiltration, så kallt lokalt omhändertagande av dagvatten 

(LOD). Dagvatten tas då hand om direkt vid ursprungskällan till exempel genom ett 

genomsläppligt ytmaterial, ytliga magasin och öppna avvattningsstråk (Walsh, 2012).   

Dagvattenavrinningen från stads- och förortsområden genererar även flera typer av 

föroreningar från bostadsområden, parker, industriområden och gator. Detta leder till 

att närliggande sjöar och vattendrag förorenas om dessa inte hanteras på rätt sätt. 

(Aryal. 2010).  

Huruvida kommuner hanterar dessa förändringar kring kommunens skyldigheter 

gällande allmänna vattentjänster och hur de utnyttjar möjligheten att använda sig av 

dagvattentaxan, finns det ännu inga studier kring. Utöver detta finns det ytterligare 

ouppklarade frågor, förespråkas lokalt omhändertagande av dagvatten, vem betalar för 

eventuell rening av dagvattnet och vad gör egentligen kommuner för att undvika att 

närliggande sjöar och vattendrag förorenas?  

Dessa frågor har undersökts genom intervjuer av åtta kommuner i Jönköpings län. 
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1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att klarlägga hur kommuner i Jönköpings län arbetar med 

Lag(2006:412) om allmänna vattentjänster gällnade dagvattenhantering genom att 

besvara dessa frågor: 

1. Hur använder sig kommuner i Jönköpings län av möjligheten att ta ut 

dagvattentaxa enligt Lag(2006:412) om allmänna vattentjänster? 

2. Hur har kraven i Lag(2006:412) om allmänna vattentjänster påverkat 

kommuner vad gäller allmänna vattentjänster? 

3. Hur arbetar kommuner i Jönköpings län med föroreningar i dagvatten? 

1.4 Avgränsningar  

Arbetet har främst behandlat de delar av Lag(2006:412) om allmänna vattentjänster 

som omfattar dagvattenhantering, det är inte en utredning av hela lagen. 

Undersökningen är begränsad till kommuner i Jönköpings län.  

1.5 Disposition  
Rapporten inleds med ”metod och genomförande” där framkommer det vilka metoder 

som har användas för att svara på arbetets frågeställningar, samt hur arbetsgången har 

sett ut. 

 

Kapitlet ”teoretiskt ramverk” omfattar de teorier som behandlar arbetet. Där bland 

annat Lag(2006:412) om allmänna vattentjänster och hållbar utveckling beskrivs. 

 

Vidare i rapporten behandlas insamlad data, ”empirin”, där beskrivs svaren från 

intervjuerna som gjorts i kommuner i Jönköpings län. Därefter analyseras svaren i 

kapitlet ”analys och resultat” då empirin kopplas ihop med det teoretiska ramverket. 

Slutligen i kapitlet ”diskussion oh slutsatser” diskuteras arbetets trovärdighet samt 

metodvalet. Där dras också en återkoppling till problembeskrivningen med slutsatser 

kring arbetet.  
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2 Metod och genomförande 

2.1 Undersökningsstrategi 
Rapporten bygger på en kvalitativ undersökning. En kvalitativ undersökning var ett 

lämpligt angreppssätt i och med att frågeställningarna som studien bygger på ska ge 

svar på hur ”någon”, i detta fall kommunerna vi valt att intervjua, reagerat och agerat. 

Det skulle inte lämpat sig med en kvantitativ undersökning på samma sätt då denna 

enbart ger konkret data och inte bidrar till att finna mönster (Torst, 2010). 

De vetenskapliga tekniker som använts är bland annat intervju som är ett kvalitativt 

undersökningsätt (Torst, 2010). Litteraturundersökning har också använt som teknik, 

denna genom kvalitativ bearbetning. Rapportens empiri kommer alltså bestå av 

kvalitativ data.          

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder 
fördatainsamling 
Här beskrivs vilka undersökningsmetoder som har används för att besvara varje 

frågeställning. Det framkommer även vad för litteratur och dokument som har 

studerats och kort om varför det studerades. 

2.2.1 Hur använder sig kommuner i Jönköpings län av möjligheten att 
ta ut dagvattentaxa enligt Lag(2006:412) om allmänna vattentjänster? 
Metoder som har använts för att besvara frågeställningen är deltagande av 

seminarium, dokumentanalys och intervjuer. Vid deltagande av Svenskt Vattens 

seminare om dagvattenjuridik i Helsingborg den 27:e januari samt konferensen Vatten 

Avlopp Kretslopp i Borås den 19:e mars samlades information in om huruvida 

kommuner kan behandla dagvattenfrågan. Utöver detta gjordes dokumentanalyser av 

Lag(2006:412) om allmänna vattentjänster samt av Svenskt vettens Publikation P96 

för att få en större förståelse kring hur man kan behandla möjligheten att ta ut en 

dagvattentaxa. Med denna information tillhanda gjordes intervjuer med angränsade 

kommuner i Jönköpings län för att få en bild över hur kommunerna använder sig av 

denna möjlighet. 

2.2.2 Hur har kraven i Lag(2006:412) om allmänna vattentjänster 
påverkat kommuner vad gäller allmänna vattentjänster? 
Metoder som har använts för att besvara frågeställningen är deltagande av 

seminarium, dokumentanalys, litteraturstudier och intervjuer. Detta genom analys av 

Lag(2006:04) om allmänna vattentjänster med fokus på kommunernas skyldigheter. 

Med utgångspunkt från lagens krav har även litteraturstudier gjorts på artikeln ”The 

impacts of climate change and urbanisation on drainage in Helsingborg” skriven av 

Annette Semadeni-Davies som behandlar kombinerade system. Detta för att få en 

större förståelse kring hur systemen fungerar och hur dessa används idag.  

Vid deltagande av Svenskt Vattens seminare om dagvattenjuridik i Helsingborg den 

27:e januari samlades även information in och en större förstålse kring hur kraven för 

miljö i lagen kan ha påverkat kommuner skapades. Utifrån informationen har 

intervjufrågorna utformats för att lämpligast besvara frågeställningen. 
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2.2.3 Hur arbetar kommuner i Jönköpings län med föroreningar i 
dagvatten? 
Metoder som har användas för att besvara frågeställningen är deltagande av seminare, 

intervjuer och litteraturstudier. Deltagande av konferensen Vatten och Avlopp 

Kretslopp den 19:e mars gav information om föroreningar och dess påverkan på 

samhället samt hur man som kommun kan hantera dessa föroreningar. Litteraturstudie 

av den vetenskapliga artikeln ”Urban stormwater quality and treatment” skriven av 

Rupak Aryal stärker bland annat problemet med föroreningar från hårdgjorda ytor. 

Utifrån den insamlade informationen har intervjufrågor utformats för att få svar på hur 

kommuner i Jönköpings län arbetar med frågan. 

 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
En av det metoder som valts för att få fram data är intervjuer. Det finns flera typer av 

intervjuer, öppen, halvstrukturerad och strukturerad intervju. Den öppna intervjun ger 

respondenten stor möjlighet att styra sina svar medan den strukturerade intervjun har 

färdiga frågor i en viss ordningsföljd och besvaras ofta med hjälp av svarsalternativ. 

Den intervjuteknik som intervjuerna i denna rapport bygger på är halvstrukturerade 

intervjuer. Halvstrukturerade intervjuer har bestämda öppna frågor i en viss 

ordningsföljd och kräver genomtänkta svar av intervjupersonen ifråga (Alversson, 

2011). Denna intervjuteknik har valts därför att halvstrukturerade intervjuer ger 

resultat som är lätta att jämföra med varandra (Sallnäs, 2007). Förbestämda frågor gör 

också att intervjun tar den riktning som intervjuaren vill och information som är 

relevant fås snabbt och tydligt fram. (Alvesson, 2011)  

Datainsamling har också gjorts genom litteraturstudier.  Litteraturstudier är kunskap 

från modeller/teorier eller tidigare undersökningar som ger en bild av vad som är 

väsentligt inom ett område (Patel & Davidsson, 2012). Litteraturstudier har gett 

rapporten en bakgrund till problemet ifråga och används för att koppla ihop empiri 

med teori. 

Den sista metoden som valts är dokumentanalys. Dokument är information som 

nertecknats eller tryckts. Detta är alltifrån officiella handlingar så som protokoll till 

”kortlivade” dokument så som information från tidningar, internetsidor och 

broschyrer. (Patel & Davidsson, 2012) Dokumentanalysen har varit ett nödvändigt 

inslag i rapporten i med att rapporten bygger på en analys av taxaföreskrifter samt 

lagen, Lag(2006:04) om allmänna vattentjänster. 

 

 

 

 

 

 



Metod och genomförande 

5 

2.4 Arbetsgång 
På grund av att varje kommun behandlar lagen utefter egna förutsättningar har ett 

urval av tolv kommuner i Jönköpings län strategiskt valts för undersökningen, varav 

åtta av dem svarade enligt figur 1 nedan. Detta har gjorts i ett begränsat område för att 

närliggande kommuner ska kunna jämföras främst för att se om dem använder sig av 

liknade strategier. Intervjuerna genomfördes med Va-chefer i samtliga kommuner för 

att dem arbetar nära problembeskrivningen som arbetet bygger på. 

 

Figur 1: Bild över valda kommuner för intervjuer. 

Intervjufrågorna utformades utifrån den halvstrukturerade teorin så att arbetets mål 

och frågeställningar har kunnat besvaras. Intervjun är upplagd med fyra huvudfrågor 

med tillhörande delfrågor enligt ”tratt-tekniken”  vilket innebär att det inleds med en 

öppen fråga för att sedan gå över till mer specifika. Frågorna är korta och lätta att 

förstå med förtydligande lagtext för att undvika att frågan missuppfattas. För att 

undvika inverkan på respondenternas svar är frågorna ställda på ett neutralt sätt (Patel 

& Davidson, 2011).  

På grund av det hade varit svårt att genomföra platsintervjuer med samtliga VA-

chefer på kommunerna valde vi att skicka intervjuerna via e-post. Alla respondenter 

fick då exakt samma intervjuer och det blev där med lätt att jämföra deras svar med 

varandra. 

 

Sökning av litteratur skedde via bibliotekens databaserade söksystem. Nyckelord för 

arbetet användes för att få fram studier inom samma område, därefter granskades 

studierna för att hitta relevant fakta (Ejvegård, 2006). 

Med utgångspunkt från litteraturstudierna har relaterade dokument funnits. Dessa 

dokument har därefter granskats för dess relevans till arbetet. 

2.5 Trovärdighet  

2.5.1 Validitet 
Validitet avser att det som ska mätas verkligen mäts. Det gäller att noggrant analysera 

vad man vill få ut av en undersökning (Ejvergård, 2012). Därav har intervjuerna som 
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nämnts i kapitel 2.3 valts att utformas som halvstrukturerade. Intervjuerna har fått en 

tydlig riktning i och med att ordningen på frågorna och frågorna var förbestämda. 

Öppna frågor erhåller dessutom en viss bredd på svaren tillskillnad från en enkät med 

fasta svarsalternativ (Sallnäs, 2007). Målgruppen för intervjuerna valdes noga ut för 

att inkludera de personer som representerar det som ska belysas med arbetet. 

 
I några fall har respondenten hoppat över frågor, antagligen på grund av denne varit 

stressad vid svarstillfället, vilket kan avspegla sig på sammanställningen av 

intervjuerna.  Öppna frågor kan också vara komplext ibland då respondenten själv får 

avgöra hur utförligt denne vill svara. Utöver denna problematik så har intervjuerna 

bidragit till att samla in tillräckligt med information, tillsammans med resterande 

metoder, för att uppnå det avsatta målet med arbetet.   

Triangulering är ett begrepp som används vid mätandet av validitet. Det innebär att 

flera olika typer av metoder för datainsamling används och sedan sammanvägs dessa 

(Ejvergård, 2012). Utifrån arbetets tre metodval har resultat kunnat styrkas. 

Intervjuerna gav en klarläggning av hur verkligheten ser ut och litteratur och 

dokument som granskats gav arbetet en bakgrund till varför verkligheten ser ut som 

den gör.  

2.5.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten är trovärdigheten och användbarheten i en undersökning (Ejvergård, 

2012). Undersökningen styrks av att de respondenter som valts att intervjua alla är 

VA-chefer i respektive kommun. Dessa respondenter har stor kunskap och har en 

avgörande roll vid framtagandet av taxakonstruktioner, dagvattenstrategier etcetera. 

Dessa respondenter arbetar även nära de problemformuleringar som arbetet bygger på. 

Respondenter med samma position gör också resultatet lätt att jämföra mellan 

kommun till kommun.  

 
”Lagring” av verkligheten ger en undersökning högre reliabilitet (Patel & Davidson, 

2011). Samtliga intervjuer har dokumenterats i och med att intervjuerna skickats via 

e-post. Dokumentationen av intervjuerna blir också exakt vid skriftlig kontakt då 

risken att utelämna svar av misstag elimineras till skillnad från vid muntlig kontakt. 

Dokumentationen underlättar vid sammanställningen och gör den lätta att genomföra. 

Intervjuerna har sammaställts utan personlig tolkning och analyserats i kapitel 4.      

Den muntliga kontakten har dock många andra fördela gentemot kontakt via e-post. 

E-post gör det till exempel komplicerat att ställa följdfrågor och be om 

förtydliganden. 
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I detta kapitel beskrivs de teorier och den bakgrund som behövs för att nå fram till det 

mål som rapporten bygger på. Nedan visas en schematisk bild över hur teori och 

frågeställningar hör ihop, alltså vilka teorier som svara på vilken frågeställning.  

                                

Figur 2: Visar vilka teorier som svara på vilken frågeställning. 

3.2 Lag(2006:412) om allmänna vattentjänster 
Den första januari 2007 trädde lagen om allmänna vattentjänster i kraft. Lagen ersatte 

den gamla lagstiftningen, Lag (1970:244) om allmänna vatten och 

avloppsanläggningar från 1970. Lagen består av 57 paragrafer med syftet att 

säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, detta med 

hänsyn till både hälso- och miljöskyddet. Lagen ger också en möjlighet att ta ut en 

separat dagvattentaxa för hanteringe och finansiering av dagvatten.  

Lagen reglerar förhållandet mellan kommunen, huvudmannen och brukaren som ger 

samtliga parterbåde skyldigheter och rättigheter (Svenskt vatten, 2010). Kommunen är 

skyldig att se till att allmänna vattentjänster ordna vid behov. De utser där efter den 

huvudman som får bära ansvaret för själva ordnadet av de aktuella vattentjänsterna. 

Huvudmannen kan vara en kommunal förvaltning eller ett kommunalt bolag 

(Trafikverket, 2014). 
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3.2.1 Kommunens skyldigheter 
Paragraf 6 säger; ”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön 

behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss 

befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 

behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning”(bilaga 1). 

Hänsynen till skyddet för miljön infördes när den nya lagstiftningen trädde ikraft. 

Detta krav har inte funnits i några tidigare upplagor av VA-lagar. Tidigare har man 

enbart räknat människans hälsa som ett skyddsintresse att rätta sig efter när man 

inrättat allmänna vattentjänster (Svenskt vatten, 2010). 

Att lagen numera tar hänsyn till miljöskyddet medför ännu ett ansvarsområde för 

kommunen vid ordnaden av allmänna vattenanläggningar. Miljöskydd kommer 

medföra att bostadsbebyggelse i större utsträckning kommer försörjas med allmänna 

vattentjänster. Detta även vid utbyggnad av allmänna dagvattenanläggningar (Svenskt 

Vatten, 2010). 

Utöver skyddsintressena så säger paragraf 6 i lagen att kommunen har en skyldighet 

att anordna vattentjänster i ett större sammanhang (Svenskt Vatten, 2010). Den 

tidigare lagen var enbart begränsad till detaljplanerna (Trafikverket, 2014).   

”Ett större sammanhang” har i med förarbetena till lagen angetts som ett riktvärde 

som omfattar 20-30 anslutna fastigheter. Enligt praxis så har även i vissa fall färre 

antal fastigheter räknats som ”ett större sammanhang” (Svenskt Vatten, 2010).  

 

3.2.2 Va-taxa 
Kommunernas vatten och avlopp bedrivs oftast som en så kallad taxefinansierad 

verksamhet, vilket innebär att samtliga kostnader som behandlar verkssamheten 

finanseras med en avgift enligt en taxa. Det finns dock ej några juridiska hinder att 

bedriva VA-kollektivet helt eller delvis med hjälp av skattemedel, det används dock 

bara som tillfälliga åtgärder och i undantagsfall (Svenskt vatten, 2010). 

 

Enligt Lag(2006:412) om allmänna vattentjänster paragraf 29-34 ska taxan tas ut efter 

vad som är skäligt och rättvisst, taxan får heller ej överstiga de kostnader som behövs 

för att ordna och driva verksamheten. Där beskrivs även hur kommunen kan välja att 

beräkna och grunda Va-taxan på, samt deras skyldighet att genom föreskrifter kunna 

visa hur Va-taxan är uppbyggd (Bilaga 1). 

 

Det är kommunens uppgift att besluta om hur taxan för de allmänna vattentjänsterna 

skall bestämmas i den egna kommunen, huvudmannen har då ansvaret att ta fram 

taxans belopp.   Innan taxan kan komma i bruk måste kommunfullmäktige godkänna 

kommunens taxeförskrifter. Om ett kommunalt bolag är huvudman får kommunen 

överlåta åt denne att bestämma taxans belopp med beräkningsgrunder i 

taxaförskrifterna från kommunen (Qviström, 2008). 
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Taxans uppbyggnad 
Taxan delas vanligen upp i anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

Anläggningsavgift är en engångsavgift som ska täcka hela eller delar av kostnaderna 

för att ordna en allmän Va-anläggning. Storleken på anläggningsavgiften bestäms 

efter beräkningsgrunder som innebär att en fastighetsägare inte behöver betala mer än 

vad som motsvarar fastighetens andel av kostnaden för att ordna va-anläggningen 

enligt Lag(2006:412) om allmänna vattentjänster, paragraf 2 (Bilaga 1).  

Brukningsavgifterna är en periodisk avgift som ska täcka drift- och 

underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en 

allmän va-anläggning som ej täcks av anläggningsavgiften. Brukningsavgiften storlek 

kan grunda sig på fasta avgifter, mängd levererat vatten, samt tomtyta (Svenskt vatten, 

2010). 

Det finns dock inget juridiskt krav att anläggningsavgifter ska tas ut, nya anslutningar 

får helt eller delvis finansieras genom brukningsavgifter. Det är upp till vardera 

kommun att bestämma hur de vill dela upp avgifterna för att finansiera verksamheten 

(Svenskt vatten, 2010). 

 

Brukningsavgiften och anläggningsavgiften skiljer sig ofta från kommun till kommun. 

Detta beror bland annat på att förutsättningarna skiljer sig gällande kommunernas 

storlek, befolkningstäthet, topografi, antalet verksamhetsområden och typ av 

bebyggelse. Denna taxa bör därför tas ut efter varje enskild kommuns lokala mål och 

förhållanden (Svenskt vatten, 2013). 

Taxan kan delas vanligen upp i fyra olika delar, vattenförsörjning, spillvatten, dag-och 

dränvatten från fastighet samt dagvatten från allmän platsmark (Qviström, 2008). 

Dagvattentaxa 

Dagvattentaxan tas ut för de delar som ska täcka kostnader för hantering av dagvatten 

vilket omfattar bortledning av vattnet, underhåll av dagvattenanläggningar samt 

eventuell rening av dagvattnet. Den kan precis som den övriga taxan ut som en 

anläggningsavgift och brukningsavgift allternativt endast genom anläggningsavgift 

eller brukningsavgift. Dagvattentaxan är uppdelad i två delar, dag- och dränvatten från 

fastighet och dagvatten från allmän platsmark (Qviström, 2008). 

 

Dag- och dränvatten från fastighet är den avgift fastighetsägare betalare för 

bortledande av vattnet från fastighet. Denna kostnad togs i tidigare lag, 

Lag(1970:244) om allmänna vatten- och avloppstjänster ut tillsammans med 

spillvattenavgiften men kan efter lagförändringen år 2007 tas ut separat (SOU:064, 

2004). 

 

Dagvattentaxa från allmän platsmark infördes i och med lagföränderingen år 2007. 

Kommunen får nu ta ut en avgift från andra markägare än kommunen och på så vis 

finansiera dagvattenhanteringen på ett bättre sätt i och med en ökad intäkt (SOU:064, 

2004). Enligt Lag(2006:412) om allmänna vattentjänster ska nu den som ansvarar för 

den allmänna platsmarken betala en avgift för en allmän va-anläggning om den 

allmänna platsmarken finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och 

bortledande av vatten från den allmänna platsmarken behövs med hänsyn till skyddet 

för människors hälsa eller miljön (bilaga 1).  

 



Empiri 

10 

Särtaxa 
Med en särtaxa kan anläggningsavgiften höjas för ett visst område. Enligt lag 

(2006:412) om allmänna vattentjänster paragraf 31 ska särtaxa tas ut då 

"vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda 

omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra 

fastigheter i verksamhetsområdet, skall avgifterna bestämmas med hänsyn till 

skillnaderna" alltså i de fall där den egentliga anläggningsavgiften inte täcker de 

kostnader som krävs för utbyggnaden räknas en särtaxa fram. Det är huvudmannen, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som tar beslut om särtaxa (Norrköping 

vatten och avlopp, 2014). 

Svenskt Vattens publikation P96 

Svenskt vatten tog år 2007 fram ett förslag till utformning av taxan tillhörande 

Lag(2006:412) om allmänna vattentjänster för att underlätta för kommunerna när 

dem konstruerar sin taxa. Publikationen innefattar dels ett basförslag för konstruktion 

av anläggningsavgifter, brukningsavgifter samt taxatexter med kommentarer. Utöver 

detta finns det även två alternativförslag för anläggningsavgifter samt tre 

alternativförslag för brukningsavgifter. Anläggningsavgiften kan därefter kombineras 

med valfri brukningsavgift, vilket gör att sammanlagt tolv olika taxakombinationer 

kan erhållas efter utifrån P96. Publikationen är utarabetad av jurister, civilekonomer, 

Stockholms vatten, Sveriges kommuner och landsting och Svenskt vatten (Svenskt 

vatten, 2007). 

3.3 Hållbar utveckling 
Enligt Statens offentliga utredning från 2004 kring den äldre lagstiftningen ska lagen 

numera bidra till en hållbar utveckling och god resurshållning. Enligt 

utredningsdirektiven bör lagstiftningen utformas så att den möjliggör va-lösningar 

som tillgodoser moderna krav på miljöhänsyn.  Hänsynen för miljösyddet fördes på 

dessa grunder in som ett krav i Lag(2006:412) om allmänna vattentjänster (SOU, 

2004). 
Enligt artikelen Overcoming inertia to sustainable stormwater management practice 

har Sverige ett öppet synsätt för att hantera dagvatten i riktning mot hållbar 

utveckling. Det forskars mycket på fronten att hitta vägar att påverka förändringen 

från traditionell hantering till mer hållbar dagvattenhantering. Ett av de vanligare 

tillvägagångssätten mot hållbar utveckling är bland annat genom grön infrastruktur 

eller lokalt omhändertagande av dagvatten. Grön infrastruktur medför kvaliteter i 

stadsmiljön med parker och grönområden (Cetter, 2012). I bostandsområden 

uppmanas lokalt omhändertagande av dagvatten.  Dessa lösningar hanterar både 

översvämningar och föroreningar samtidigt som de ger ett estetiskt intryck (Walsh, 

2012). Att arbeta mot en hållbar utveckling kräver tydligt uppsatta mål. Därför 

underlättar det att upprätta till exempel en dagvattenpolicy som tydligt beskriver hur 

dagvatten bör hanteras i en viss kommun. 

3.3.1 Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 
LOD betyder lokalt omhändertagande av dagvatten (Tekniska Verken i Linköping 

AB, 2014). LOD innebär att man hanterar dagvatten på plats i så stor utsträckning 

som möjlig, istället för att leda iväg dagvattnet till ett allmänt avloppsnät eller till 

närliggande recipient (Walsh, 2012). 
När tätorter byggs ut ersätts större genomsläpliga ytor, så som gräs och naturmark, 

med hårdgjort material där dagvatten inte kan fördröjas och filtreras på samma sätt. I 
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sådana områden är det därför viktigt att göra dagvattenhanteringen småskalig och ta 

hand om dagvattnet så tidigt som möjligt i systemet (Walsh, 2012).  

Det är viktigt att förstå att LOD inte innebär att den lokala hanteringen ska ersätta 

dagvattensystem helt. LOD är till för att fördröja avrinningen av dagvatten och 

minska belastningen på de va-system som finns i området (Svenskt Vatten AB, 

2011a).  

Den lokala infiltreringen av dagvatten varierar beroende på vilka geohydrologiska 

förutsättningarna som råder på platsen. I områden med sämre förutsättningar kan 

fördröjning ske till exempel genom ett genomsläppligt ytmaterial, ytliga magasin och 

öppna avvattningsstråk (Walsh, 2012).  

Fördelar med LOD 

Överbelastade va-system leder ofta till fuktskador och källaröversvämningar i 

byggnader. Genom att använda LOD kan detta reduceras vilket är en av de största 

anledningarna till varför LOD är nödvändigt (Umeå Vatten och Avfall, 2009). 

Ur miljösynpunkt ger LOD minimala utsläpp av föroreningar genom att dagvattnet 

renas vid källan istället för att spridas och spädas ut i större va-system minskar också 

risken för bräddning. Risken för bräddning är stor när dagvatten leds till 

avloppssystem som inte är dimensionerade för att ta emot dagvatten (Tekniska Verken 

i Linköping AB, 2014). 

Med avseende på de ekonomiska aspekterna så är LOD en ekonomisk lösning ur flera 

avseende. LOD minskar behovet av förnyelse av gamla va-system och är billigt att 

anlägga (Tekniska Verken i Linköping AB, 2014). 

3.3.2 Föroreningar i dagvatten 
Föroreningar i dagvatten är ett stort problem i dagens samhälle då det bidrar till 

försämrad kvalitet i växt- och djurliv. En stor källan är dagvattenavrinningen från 

stads- och förortsområden som genererar flera typer av föroreningar från 

bostadsområden, parker, industriområden och gator. Den främsta föroreningskällan är 

vägtrafiken då vattenavrinningen för med sig kemiska föroreningar från däck, 

bromsbelägg, smörjoljor, katalysatorer och avgaser (Trafikverket, 2003). Vattnet från 

dessa hårdgjorda ytor renas då inte på ett naturligt sätt genom biologisk rening, utan 

måste på annat sätt tas hand om.  
Samhället byggs också ut mer och mer vilket skapar ännu mer hårdgjorda ytor och 

mer potentiella föroreningsytor. Man försöker därför ta hänsyn till detta ännu mera 

vid nybyggnationer (Aryal, 2010). 

3.4 Kombinerade system 
Ett avloppsledningsnät omfattar både ledningar som för bort spillvatten och dag- och 

dränvatten. Det finns tre olika typer av avloppssystem; kombinerade system, 

duplikatsystem och separatsystem.  

I kombinerade system avleds både spill-och dagvatten i samma ledning medan i 

duplikatsystem och separatsystem så separeras dag- och spillvatten (SOU 2007:060). 

Städer i Sverige som utvecklades under 1800- och 1900-talet strax efter den 

industriella revolutionen byggdes med kombinerade system. Perioden omfattade en 
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Lag(2006:412) 
om allmänna 
vattentjänster 

Hållbar 
utveckling 

Kombinerade  
system 

hastig urbanisering detta ledde till att städerna fick ett stort behov av att snabbt finna 

ett sätt att avleda spill- och dagvatten från stadens gator, detta genom att avleda allt 

vatten i samma ledning (Semadeni-Davies, 2007). 

På 1950-talet började man separera spill- och dagvatten till enskilda ledningar när nya 

ledningsnät konstruerades (Semadeni-Davies, 2007). Under 60- och 70-talet beslöt 

Koncessionsnämnden och Vattendomstolen att även befintliga ledningar skulle 

separeras. Senare insågs det dock att kostnaderna för separeringen skulle bli allt för 

höga (Svenskt vatten, 2007).  

En tredjedel av Sveriges kommuner, har i äldre områden, därför kvar kombinerade 

system (SOU 2007:060). I och med att städerna växer och att allt fler ansluter sig till 

de ledningssystemen som finns ökar risken för översvämningar (Semadeni-Davies, 

2007).   

3.5 Sammanfattning av valda teorier 

Den centrala delen av det teoretiska ramverket omfattar de lagförändringar från Lag 

(1970:244) om allmänna vatten och avloppsanläggningar till den nuvarande lagen 

Lag(2006:412) om allmänna vattentjänster. Lagen ska nu bidra till att man arbetar 

efter en hållbar utveckling och omfattar därför ett skydd för miljö. Dessa förändringar 

gör att kommuner nu har rätt att ta ut en separat taxa för att finansiera 

dagvattenhantering men har även en skyldighet att ordna vattentjänster i den mån det 

behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö. Utifrån dessa 
förändringar har ytterligare teorier anknutits till ramverket. 

För att arbeta mot en hållbar utveckling kan man bland annat använda sig av lokalt 

omhändertagande av dagvatten (LOD), vilket hjälper att fördröja och delvis rena 

dagvattnet enligt kapitel 3.3. LOD kan också anknytas till dagvattentaxan då man 

enligt lag får reducera en del av avgiften vid användning av LOD-lösningar.  

En av skyldigheterna som kan uppkomma för kommunen i och med lagförändringen 

är att bland annat att separera kombinerade avloppssystem som kan läsas om i kapitel 

3.4. Separationen av systemen leder i sin tur till en hållbar utveckling i och med att 

dagvattnet tas hand om på ett bättre sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Visar att teorierna hör samman. 
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4 Empiri 

4.1 Intervju med Nässjö Affärsverk AB 
Nässjö Affärsverk AB har svarat att det inte finns någon upprättad dagvattentaxa i 

kommunen men svara att de i framtiden kommer undersöka möjligheten men inget 

som planerats för tillfället. De tar ut en reglerad summa för dagvattenavrinning för 

allmän platsmark från kommunen varje år. Det tar inte ut några avgifter från andra 

väghållare än kommuner.  

Nässjö Affärsverk har använt sig av en särtaxa för anläggningsavgiften för att 

finansiera utbyggande av vatten och avlopp enligt paragraf 6 (bilaga 1) i ett tidigare 

utbyggt område. Kommunen planerar i kommande utbyggsområden att höja den 

befintliga taxan för samtliga brukare.  

Vid frågan hur Nässjö Affärsverk hantera kombinerade system svarar de att 

fastighetsägare står för kostnaden för ledningsomläggning. Det går att söka bidrag för 

separeringskostnaden men bidrag betalas endast ut vid omläggningar som gör att 

fastighetsägaren hamnar i ett sämre läge eller om det blir en extremt dyr återgärd.   

Nässjö Affärsverk har ingen dagvattenstrategi. 

4.2 Intervju med Jönköpings Kommun 
Jönköpings kommun har svarat att det inte finns någon färdig upprättad dagvattentaxa 

men att arbetet pågår och beräknas vara klar att införas i januari 2017. 

Jönköpings kommun har varit tvungen att ordna vattentjänster i fyra 

sommarstugeområden efter att lagen trädde i kraft. Grunden för ordnadet har både 

byggt på skyddet för människors hälsa och skyddet för miljö. Roger Rohdin, 

Jönköpings VA-chef, som svarat för Jönköpings kommun, menar att det inte skulle 

varit någon skillnad i vilka områden som skulle anslutas jämfört med lagstiftningen 

från 1970.  

Jönköpings kommun separerar kombinerade system i samband med att dessa byggs 

bort. Jönköpings kommun hjälper fastighetsägarna med förslag på hur dag- och 

spillvatten kan separeras inne på fastigheten. Fastighetsägaren betalar för kostnaden 

av den nya dagvattenledningen mellan samlingsbrunn och förbindelsepunkt. Om 

omkoppling görs inom rättan tid kan fastighetsägaren få bidrag för 25 % av kostnaden 

av den nya dagvattenledningen.  

Jönköpings kommun har en policy för dagvatten. Policyn finns i bifogad som bilaga 

12. Roger Rohdin säger gällande nya expolateringsområden i förhållande till gamla 

områden att: "Mål och åtgärder ska beaktas i nybyggnation samt vid ombyggnader 

och underhåll utifrån gällande lagstiftning och så långt som det är tekniskt, 

ekonomiskt och juridiskt möjligt. I befintliga områden får anpassningar göras till 

rådande förhållanden." 

4.3 Intervju med Tranås Kommun 
Tranås kommun har ingen dagvattentaxa för tillfället men målsättningen är att införa 

en 2017. Det pågår just nu ett omfattande arbete med behovsbedömning av samtliga 

fastigheter för att utreda hur deras verksamhetsområde ser ut för dagvatten. Taxan ska 

även omfatta allmänna platsytor.  
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Tranås kommun säger sig i högsta grad ha påverkats av kraven i paragraf 6 (bilaga 1). 

Tranås har ett antal områden som de planerar att ansluta till sitt verksamhetsområde 

för dricks- och spillvatten. De kommer inte använda sig av någon särtaxa för att 

finansiera detta utan kommer använda sig av normal anslutningsavgift.  

Tranås kommun arbetar med att sanera områden med kombinerade system och 

kommunen har avsatt en summa pengar för att finansiera dagvattensutbyggnad i sin 

budget. Fastighetsägare betalar ej en anslutningsavgift men får krav på sig att koppla 

om sitt dagvatten till dagvattenledningen.       

Tranås kommun har en gammal policy för dagvatten. De arbetar just nu med att ta 

fram en ny dagvattenpolicy. Tranås gamla policy finns i bifogad som bilaga 13.  

4.4 Intervju med Eksjö Energi AB 
Eksjö Energi AB tar ut en dagvattentaxa. Taxan är konstruerad efter Svenskt vatten 

Publikation P96. En avgift för allmän platsmark tas ut och grundar sig på en avgift per 

kvadratmeter. Eksjö uppmanar i sin taxekonstruktion att LOD är tillämpligt.  

Eksjö Energi har i sin VA-plan definierat de områden som bör ordnas enligt paragraf 

6 (bilaga 1) och har satt upp både tid och kostnad för dessa ordnaden. 

Eksjö Energi finansierar separeringen av kombinerade system genom VA-kollektivet.  

De svarar också att kombinerade system separeras i med utbyggnad av ledningsnät. 

Eksjö Energi har ingen dagvattenstrategi. De arbetar trots saknaden av 

dagvattenstrategier med att miljöutforma ny områden. Eksjös Energi svarar att de 

använder utjämningsmagasin och filterinsatser i dagvattenbrunnar.    

4.5 Intervju med Gislaveds Kommun 
I Gislaved kommun pågår under 2015 en omarbetning av den befintliga 

taxekonstruktionen. I dagsläget tas en anläggningsavgift ut för dagvatten för 

fastigheter men inte för gata. En avgift tas ut per kvadratmeter av samtliga kunder 

även av allmänna markplatshållare dock ej av trafikverket i dagsläget. Gislaved tar ej 

hänsyn till LOD i sin taxekonstruktion.  
 

Gislaved kommun håller i sin tur på att ta fram en VA-plan där områden med behov 

att ordnas enligt paragraf 6 (bilaga 1) ska fastställas.  

Gislaved svarar att kostnaden för att separera kombinerade system finnaseras genom 

VA-kollektivet. 

Gislaveds kommun håller på att ta fram en strategi med Länsstyrelsen i Jönköping. De 

arbetar med att utforma nya områden som tar hänsyn till miljön. Gislaved använder 

sig mycket av diken, dammar och överslingningsytor. 

4.6 Intervju med Aneby miljö och vatten AB 
Aneby svara både ja och nej på frågan om de har en dagvattentaxa. De har i dagsläget 

dagvatten endast separerat i anläggningstaxan. De tar enbart ut en avgift från 

kommunen för allmän platsmark men i den nya taxan ska de även kräva avgift för 

allmän platsmark från trafikverket.   

Vid behov använder sig Aneby av särtaxa för att finansiera utbyggande av vatten och 

avlopp enligt paragraf 6 (bilaga 1). Men eftersom all utbyggnad de närmsta åren sker i 
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likartade områden (ute på landsbyggden)har Aneby en taxa som tar hänsyn till det. 

Enligt efterkalkyler och kalkyler faller kostnadsskillnaden inom 10-15 % från 

medelvärdet varför det inte finns anledning att ta ut särtaxa. 

Aneby har en dagvattenstrategi som de arbetat fram med Länsstyrelsen.  

4.7 Intervju med Mullsjö Kommun 
Mullsjö kommun har ingen färdig konstruerad taxa och planerar inte att utveckla detta 

heller.  

 

Ordnandet enligt paragraf 6 sker genom att kommunen förser detaljplanerade 

områden i tätorterna Mullsjö och Sandhem med kommunalt VA genom att ansluta 

dessa områden till Verksamhetsområde för VA. 

För separeringen av kombinerade system finns det inget tvång på återgärd och därför 

tas inte någon avgift heller ut för finaseringen av detta.  

Mullsjö kommun har ett förslag till dagvattenpolicy men det är inte antaget än. I nya 

områden tar Mullsjö hänsyn till miljön genom LOD-anläggningar för dagvatten. 

4.8 Intervju med Vaggeryds Kommun 
Vaggeryds kommun har en dagvattentaxa. Dagvattenavgift tas ut både i 

anläggningsavgiften och i brukningsavgiften inom de områden där omhändertagande 

av dagvatten ingår i kommunens verksamhetsområde för VA. Dagvattentaxan är i sig 

uppdelad i två delar, "dagvatten fastighet" och "dagvatten gata". Dagvatten fastighet 

omfattar omhändertagande av det dag-/dränvatten som släpps från fastigheter till 

kommunens VA-anläggning och dagvatten gata omfattar omhändertagandet av 

dagvatten från kommunal gata (gäller för de fastigheter som ligger i anslutning till en 

kommunal gata med dagvattensystem). Enligt Vaggeryds taxa ska en avgift, per 

kvadratmeter allmän platsmark, tas ut vid anordnande av dagvattenbortledning. Detta 

gäller både för anläggningsavgiften och brukningsavgiften. Vaggeryd tar även hänsyn 

till LOD. Vid avändandet av LOD räknas delen "dagvatten fastighet" i dagvattentaxan 

bort från både anläggnings- och brukningsavgift. 

 

Länsstyrelsen har med stöd av paragraf 6 förelagt kommunen att anlägga allmän VA-

anläggning i två olika områden (byar) inom kommunen. Kommunen har beslutat om 

nytt verksamhetsområde för VA i byn Åker samt beslutat att utöka 

verksamhetsområdet i byn Bondstorp i enlighet med Länsstyrelsens förelägganden. I 

Åker färdigställdes den allmänna VA-anläggningen under hösten 2014 och i 

Bondstorp pågår arbetet just nu och utbyggnaden av anläggningen beräknas vara klar 

till årsskiftet. Kommunen håller på att ta fram en ny VA-plan där ytterligare områden 

som är aktuella för kommunalt VA förs in i planeringen. 

Vaggeryd inventerar i dagsläget vilka fastigheter som har dagvatten kopplat till 

spillvattennät områdesvis. Inga ytterligare åtgärder har vidtagits ännu där av har det 

inte heller konstruerats fram en avgift för detta. 

Vaggeryd har ingen dagvattenpolicy. Dock pågår ett gemensamt arbete inom 

Jönköpings län där en guide för framtagande av dagvattenstrategi tas fram. 

Länsstyrelsen är sammankallande i detta arbete. 
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4.9 Sammanfattning av insamlad empiri 
Frågor ställda(bilaga 2-6) kring hur kommuner arbetar kring möjligheten att ta ut en 

dagvattentaxa fick spridda svar. 

Jönköpings kommun, Tranås kommun, Mullsjös kommun och Nässjös Affärsverk var 

de respondenter som svarade att de ej hade en färdigkonstruerad taxa. Jönköpings 

kommun och Tranås kommun svarar dock att arbetet kring en taxa pågår och målet är 

att taxan ska vara klar och införas 2017. Mullsjö har inga planer på att utveckla en 

dagvattentaxa. Nässjö Affärsverk planerar att undersöka denna möjlighet framöver 

men har för tillfället prioriterad bort detta på grund av tidsbrist.  

De respondenter som svarat att de använder sig av dagvattentaxa är Gislaveds 

kommun, Eksjö Energi samt Vaggeryds kommun. Aneby miljö och vatten tar hänsyn 

till dagvatten i sin anläggningsavgift och har en del dagvattentaxa.    

Huruvida kommuner har hanterat att lagen om allmänna vattentjänster även omfattar 

hänsyn till skyddet för miljö och inte längre enbart skyddet för människors hälsa 

framgår även i intervjuerna. Detta krav har i majoriteten av fallen påverkat 

kommunerna. De flesta har fått göra någon typ av ordnade på grund av paragraf 6. 

Frågan om hur kombinerade system hanteras, det vill säga huruvida de separeras och 

vem som finnaserar kostnader för separation, hanteras på ett antal olika sätt i de 

kommuner som har intervjuats. Kommuner både hanterar och finansierar hanterandet 

på olika sätt. 

Intervjuerna svarar också på hur kommunerna hanterar reningen av sitt dagvatten. 

Jönköpings kommun, Tranås kommun och Aneby miljö och vatten har varsina 

dagvattenpolicy. I Tranås kommun uppdaterar just nu sin policy.  

Mullsjö Kommun, Vaggeryd Kommun och Gislaveds kommun har inga 

dagvattenstrategier. Dessa kommuner håller på att ta fram en strategi med 

Länsstyrelsen i Jönköping.  
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5 Analys och resultat 

5.1 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
 
Dagvattentaxa 

De kommuner som enligt empiri kap 4 använder sig av möjligheten till att använda en 

dagvattentaxa är Aneby kommun, Eksjö kommun, Gislaved kommun, samt Vaggeryd 

kommun, vilket också kan utläsas i kommunernas taxaföreskrifter (bilaga 10-17).  
Möjligheten till att göra detta fastställdes i Lag(2006:412) om allmänna vattentjänster 

för att kommunen ska kunna ta ut en separat dagvattentaxa och på så sätt finanisera 

dagvattenhanteringen på ett bättre sätt än tidigare enligt kapitel 3.2.2. Ytterligare en 

faktor som är bra med separat dagvattentaxa är att kommunerna även får en större 

kontroll på den totala mängden dagvatten från hårdgjorda ytor (2.5). 

Enligt empirin kap 4 har Jönköpings kommun, Tranås kommun, Mullsjös kommun 

och Nässjös Affärsverk ännu ej färdigställt en taxa. Eftersom dessa tre kommuner inte 

finansierar dessa kostnader i form av en dagvattenavgift måste dessa avgifter betalas 

på annat sätt, vilket kan göras i form av en högre anläggningsavgift eller 

brukningsavgift enligt kapitel 3.2.2. 

Vidare i kap 4 framgår det även att både Jönköpings kommun, Tranås kommun, just 

nu arbetar med att utveckla en dagvattentaxa. Medan Nässjö planerar att undersöka 

möjligheten att utveckla en sådan taxa framöver. 

Utifrån kommunernas svar och tillhörande taxföreskrifter (bilaga 10-17) har en 

sammanställning gjorts enligt tabell 1 och 2 nedan, tabellen visar för vilka ändamål 

varje enskild kommun tar ut en avgift för. Undantaget är att Mullsjös kommuns svar 

(4.7) ej överensstämmer med deras taxaföreskriter (bilaga 8) där det klart står att dem 

har både anläggningsavgift och brukningsavgift för dagvatten enligt Svenskt vattens 

publikation P96. Detta visar på att respondenten har lämnat felaktig information. 

 Tabell 1: Visar för vilka ändamål varje enskild kommun tar ut anläggningsavgift för. 

 

 

                                         Anläggningsavgifter 

Kommun/företag Aneby 
Miljö 
& 
Vatten 
AB 

Eksjö 
Energi 
AB 

Gisslaved 
Kommun 

Jönköpings 
kommun 

Mullsjö 
Kommun 

Nässjö 
Affärsverk 
AB 

Tranås 
kommun 

Vaggeryd 
Kommun 

V, 
vattenförsörjning 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

S, spillvatten Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Df, dag-och 
dränvatten från 
fastighet 

Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja 

Dg, dagvatten 
från allmän 
platsmark 

Ja Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja 
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Tabell 2: Visar för vilka ändamål varje enskild kommun tar ut brukningsavgift för.    

 

Utifrån tabell 1 och 2 kan det utläsas att det endast är Mullsjö kommun och Vaggeryd 

kommun som tar ut en dagvattentaxa för varje ändamål, både för anläggningsavgifter 

och brukningsavgifter. Detta är en fördel för dessa kommuner då dem får ut en summa 

från markägaren/väghållaren istället för att dem själva som kommun ska behöva stå 

för dessa kostnader alternativt att den kostnaden fördelas mellan samtliga abonnenter 

som ofta var fallet innan lagförändringen år 2007 (3.2.2).  

Av de tre resterande kommuner som använder sig av dagvattentaxa, tar Aneby 

kommun och Eksjö Kommun endast ut anläggningsavgift men ingen brukningsavgift. 

Men enligt empirin planerar även Aneby kommun att i nästa taxa ta ut en 

brukningsavgift för allmän platsmark. 

Gisslaved kommun tar däremot ut brukningsavgift för både fastighet och allmän 

platsmark, men endast en anläggningsavgift för fastighet. Dock är Gisslaveds taxa 

under uppbyggnad och dem ska till nästa år även ta ut en anläggningsavgift för allmän 

platsmark(4.5).   

För de delar som Aneby kommun samt Gislaved kommun tar ut en avgift för allmän 

platsmark tar de endast ut där kommunen äger marken. Dock bearbetar de båda 

taxorna nu och kommer med stor sannorlikhet även ta ut en avgift från andra 

väghållare vid färdigställandet. 

Även Nässjö som i dagsläget ej har någon separat dagvattentaxa tar ut en reglerad 

summa för dagvattenavrinning på allmän platsmark från kommunen varje år enligt 

empirin kapitel 4. 

Samtliga kommuner som endast tar ut en avgift för allmän platsmark från kommunen 

skulle tjäna på att även börja ta ut en avgift från andra väghållare för att finansiera 

hanteringen av dagvattnet på ett bättre sätt (3.2.2). 

 

 

                                             Brukningsavgifter 

Kommun/företag Aneby 
Miljö 
& 
Vatten 
AB 

Eksjö 
Energi 
AB 

Gisslaved 
Kommun 

Jönköpings 
kommun 

Mullsjö 
Kommun 

Nässjö 
Affärsverk 
AB 

Tranås 
kommun 

Vaggeryd 
Kommun 

V, 
vattenförsörjning 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

S, spillvatten Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Df, dag-och 
dränvatten från 
fastighet 

Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Ja 

Dg, dagvatten 
från allmän 
platsmark 

Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Ja 
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Skillnaden mellan taxorna beror förmodligen mycket på att vissa kommuner har 

kommit längre i arbetet, då tre av kommunerna nu utvecklar deras nuvarande taxa och 

en kommun undersöker möjligheten till det. Men skillnaderna kan också bero på att 

förutsättningarna är olika i varje kommun enligt kapitel 3.2.2 . 

 

Vid studering av taxaföreskrifterna (bilaga 10-17) är Anebys kommun, Eksjö 

kommun, Gislaveds kommun, Mullsjö kommun samt Vaggeryds kommun taxa 

uppbyggd efter Svenskt Vattens publikation P96, där majoriteten av 

anläggningstaxorna är uppbyggda efter basförslaget och majoriteten av 

brukningsavgifterna är uppbyggda efter alternativförslagen enligt kap 3.2.2. De 

resterande kommuner har använt sig av ett annat sätt att redovisa taxan. Dock är dessa 

kommuners taxa under uppbyggnad och med stor sannorlikhet lär även dessa taxor 

vara uppbyggnad efter Publikation P96 vid färdigställandet. Taxor med samma 

uppbyggnad skulle också vara en fördel för både Svenskt Vatten vid den årliga 

taxastatistiken, men även för framtida studier kring taxauppbyggnaden. Detta då det är 

betydligt lättare att jämföra och dra slutsatser över varför en taxa ser ut som den gör 

när dess föreskrifter ser ut på samma sätt. 

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster enligt paragraf 6. 

Enligt empirin kan det utläsas att det råder delade meningar i vilken utsträckning 

kommuner har påverkats av lagstiftning från år 2007, Lag(2006:412) om allmänna 

vattentjänster. 

Enligt kapitlet 3.2.1 om kommunens skyldigheter är kommunerna skyldiga att ordna 

vattentjänster med hänsyn till miljö- och hälsoskyddet. Det var i och med 

lagförändringen som miljöskyddet tillkom.  Utifrån analys av den insamlade empirin 

kan det tydligt utläsas att flertalet av Jönköpings läns kommuner har påverkats i någon 

utsträckning av ändringarna från den äldre lagstiftningen. Detta tyder på att tilläggen i 

den befintliga lagen har varit nödvändiga. Kommuner som Tranås, Mullsjö och 

Vaggeryd har påverkats i stor utsträckning och har fått ordna vattentjänster i ett flertal 

områden. Andra respondenter har eller håller på att lokalisera de områden som behövs 

ordnas.  Jönköpings kommun var den kommun som menade att lagen inte hade 

medfört något ordnade som inte den gamla lagstiftningen skulle medfört. Detta i och 

med att de ordnaden som gjorts har grundats både på miljöskyddet och skyddet för 

mäniskors hälsa och inte enbart på miljöskyddet. Dessa ordnaden skulle alltså skett i 

vilket fall. 

Ordnadet av vattentjänster kan finansieras genom en särtaxa då kostnaden för ordnade 

avviker från andra fastigheter (3.2.2).  De kommuner som har använts sig av särtaxa i 

sådana fall är Nässjö kommun och Aneby kommun. Både Aneby och Nässjö kommer 

dock i framtiden låta den befintliga taxan ta hänsyn till dessa kostander på grund av 

att det kommer ske ett flertal liknade ordnaden framöver. 

En av de större skillnaderna i den befintliga lagstiftningen gentemot den äldre, är att 

vattentjänster är tvungna att ordnas av kommunen i ett ”större sammanhang”. Den 

tidigare lagen var begränsad till detaljplanerna (kapitel 3.2.1). Tranås kommun och 

Vaggeryds kommun har på grund av detta krav varit tvungna att ansluta vissa 

områden till sitt verksamhetsområde. Flera kommuner arbetar med att kartlägga eller 

har redan kartlagt en ny VA-plan för att täcka även de nya områden som behövs 

ordnas.  



Analys och resultat 

20 

Detta kommer leda till ett samhälle där vatten och avlopp tas hand om bättre och i 

större utsträckning än tidigare vilket man kan läsa om i kapitel 3.2.1. 

Hänsyn till lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) i taxekonstruktionen 

Empirin visar Mullsjö kommun samt Vaggeryds kommuner reducerar dagvattentaxan 

för de brukare som använder sig av lokalt om händertagande av dagvatten (LOD). 

Detta bidrar förmodligen att fler brukare vill använda sig av det och på så sätt också 

bidra till en mer hållbar utveckling. 

Mullsjö reducerar anläggningsavgiften för fastigheter vid användning av LOD-

anläggning. Brukningsavgiften kan reduceras upp till 100 % då man utgår från antalet 

kvadratmeter som LOD har utförts på. LOD-anläggningar måste alltid godkännas av 

Mullsjö energi och miljö (Bilaga 14). 

Vaggeryd räknar bort 100 % av delen ”dagvatten fastighet” från både anläggnings- 

och brukningsavgift vid avändandet av LOD (kapitel 3.3). 

I kapitel 3.3 så kan man läsa om LOD-lösningars många fördelar. Kommunerna tjänar 

på LOD då de slipper ta hand om dagvattnet i sina anläggningar. LOD är både billigt 

att upprätt och bidrar till att gamla system inte behöver förnyas på grund av 

överbelastning. Brukare tjänar på att använda sig av LOD i de kommuner där delar av 

taxan reduceras.  

Eftersom många kommuner inte har en utvecklad dagvattentaxa ännu är det svårt att 

säga hur det kommer att se ut med hänsynstagande till LOD om dessa införs. Den 

slutsats man kan dra från den empiri och teori som finns är att det gynnar både 

kommuner och brukare att ta hänsyn till LOD i dagvattentaxan.     

5.2 Kombinerade system 
Kombinerade system finns fortfarande i äldre områden runt om i kommunerna. Enligt 

teori kring kombinerade system kapitel 3.4 medför dessa en stor risk för 

översvämningar. Enligt kapitel 3.2.1 är kommunen skyldig att separera de 

kombinerade system som hotar skyddet för människors hälsa och miljö. Resterande 

fall behöver kommunen nödvändigtvis inte göra något åt. 
I empirin kapitel 4 finns svar på frågan hur kombinerade system hanteras. Tranås 

kommun lägger ut en summa pengar varje år för att kunna sanera kombinerade 

system. Jönköping kommun och Nässjös kommun finansierar genom att 

fastighetsägaren betalar och Eksjö kommun och Gislaveds kommun betalar genom 

VA-kollektivet. Varken Vaggeryd eller Mullsjö har någon utvecklad avgift i med att 

de för tillfället inte sanerar dessa system.  

Kommuner separerar ofta kombinerade system i samband med ombyggnad. Annars 

sker oftast ingen återgärd vilket man kan utläsa från kapitel 4. Vissa kommuner, så 

som Tranås kommun arbetar succesivt med att sanera kombinerade system och 

kommuner som Vaggeryd håller på att inventera i vilka fastigheter som är anslutna till 

kombinerade system för att se om återgärder behövs tas vid.  

Kombinerade system är något som kan komma att bli ett problem i med att städer 

växer och det regnar allt mer. Egentligen borde alla system separeras för att undvika 

översvämningar i framtiden men det är en fråga om kostnad, detta kan läsas om i 
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kapitel 3.4. I och med att områden byggs ut kommer antalet kombinerade system 

sakta men säkert försvinna i framtiden. Hur långt in i framtiden är dock svårt att säga.   

5.3 Hållbar utveckling - föroreningar 
Enligt Statens offentliga utredning från 2004 ska lagen nu mera bidra till en hållbar 

utveckling och god resurshållning. Va-lösningar ska efter det utformas så att de 

tillgodoser moderna krav på miljöhänsyn enligt kapitel 2.4. Ett sätt att arbeta för en 

hållbar utveckling är att använda sig av LOD-lösningar vilket också majoriteten av 

kommunerna använder sig av enligt empirin kapitel 4. 
Vid lagförändringen skärptes också kravet för miljö enligt kapitel 3.2. Ett bra sätt att 

följa dessa miljökrav är att följa en dagvattenpolicy som kan läsas om i kapitel 2.4. 

Enligt Empirin kapitel 4 är det i dagsläget endast tre kommuner som har en 

dagvattenpolicy, men nästa alla av de resterande kommunerna utvecklar just nu en 

dagvattenpolicy alternativt uppdaterar den de har. Nedan följer en tabell över 

huruvida kommuner har en dagvattenpolicy eller inte, samt om de utvecklar en policy 

i nuläget. 

 

Tabell 3: Visar vilka kommuner som har en dagvattenpolicy 

Dagvattenpolicy 

 Har en policy Har ingen 
policy 

Utvecklar en 
policy 

Aneby Miljö & Vatten AB X   

Eksjö Energi AB  X  

Gisslaved Kommun  X X 

Jönköpings kommun X   

Mullsjö Kommun  X X 

Nässjö Affärsverk AB  X  

Tranås kommun X  X 

Vaggeryd Kommun  X X 

 

Jönköpings Policy är väl utvecklad och tar upp flera åtgärder och reningssätt. Det 

finns en tydlig lista över vilka recipient i kommunen som är i behov av någon typ av 

rening. I kapitel 3.5  går det att läsa om problem med förorenat dagvatten och att det 

är ännu viktigare att ta hänsyn till miljön när man exploaterar nya områden. 

Jönköpings utvecklade policy har en bra standard i hur nyexploaterade områden ska 

hanteras. Policyn säger att; mål och åtgärder ska beaktas i nybyggnation samt vid 

ombyggnader och underhåll utifrån gällande lagstiftning och så långt som det är 

tekniskt, ekonomiskt och juridiskt möjligt. I befintliga områden får anpassningar 

göras till rådande förhållanden. 

Enligt Empiri omarbetar Tranås just nu sin policy och detta gör att Tranås policy 

(bilaga 19) i jämförelse med Jönköpings inte är lika aktuell och utvecklad för dagens 

förhållanden.  Tranås tar i sin nuvarande policy upp att de till viss del renar sitt 

dagvatten med hjälp av naturlig rening genom dagvatten dammar och våtmarker alltså 

två typer av LOD-lösningar.   
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De kommuner som inte har någon policy är enligt empirin kapitel 4 ändå måna om att 

ta ansvar för miljön främst när nya områden utformas. Både Eksjö kommun, Mullsjö 

och Gislaved använder sig av olika LOD-lösningar för att till viss del rena dagvattnet 

när de bygger nya områden. Eksjö använder sig också av filterinsatser i 

dagvattenbrunna för att rena vattnet i nya områden. 

LOD-lösningar är något som förespråkas av kommunerna för en hållbar 

dagvattenhantering. Detta påvisas även i kapitel 3.3, som säger att LOD som en bra 

lösning ur miljösynpunkt då dagvatten renas nära källan.  

5.4 Hur använder sig kommuner i Jönköpings län av 
möjligheten att ta ut dagvattentaxa enligt Lag(2006:412) om 
allmänna vattentjänster? 
Empirin visar att det är fem av åtta kommuner som använder sig av möjligheten av att 

använda dagvattentaxa, varav två av kommunerna utnyttjar denna möjlighet för alla 

möjliga ändamål. Dessa två kommuner tar även hänsyn till lokalt omhändertagande av 

dagvatten (LOD) enligt kap 3.3. De resterande tre kommuner tar endast ut delar av 

dagvattentaxan vilket utläsas ur tabell 1 & 2.  

Resultaten visar på att konstruera en separat dagvattentaxa är en fördel för 

kommunens då man får kontroll på dagvattenhanteringen och får ökade intäkter för 

utbyggnader av va-anläggningar. Detta visar både teorin (3.2) samt empirin där det 

som helhet framgår att alla kommuner som ej har fullt utnyttjad taxa arbetar med att 

utveckla den i nuläget alternativt har planer på att göra det.  

5.5 Hur har kraven i Lag(2006:412) om allmänna 
vattentjänster ställer påverkat kommuner vad gäller allmänna 
vattentjänster? 
Genom analys av teorin i det teoretiska ramverket och empirin kan det tydligt ses att 

kommuner har påverkats av kraven som Lag(2006:412) om allmänna vattentjänster 

ställer. Empirin, kap 4, visar också att kraven inte bra påverkat kommuner på pappret 

utan att de fått vidta återgärder även i praktiken. Majoriteten av kommunerna har varit 

tvungna att utföra ordnaden av vattentjänster som grundat sig på dessa krav. De har 

fått koppla på områden som tidigare legat utanför detaljplanen och de har i och med 

miljöskyddskravet fått ordna eller planera ordnadet av områden som behövs rustas 

upp. I teorin, kap 3.4 kan det också läsas att kombinerade system är något som måste 

saneras om det med hänsyn till miljöskyddet behövs. Detta medför att kombinerade 

system kan komma att påverka kommuner i framtiden då nederbördsintensiviteten och 

översvämningsrisken i med detta ökar.  

5.6 Hur arbetar kommuner i Jönköpings län med föroreningar 
i dagvatten? 
Empirin visar att majoriteten av kommunerna tar någon slags hänsyn till miljön. 

Kommuner arbetar ofta med miljömål utifrån en policy för en hållbar 

dagvattenhantering. En dagvattenpolicy finns i dagsläget enbart i tre av de åtta 

kommuner som intervjuades men intervjun visar också att sex av åtta kommuner har 

eller håller på att utveckla en. Empirin visar också att de flesta kommunerna använder 

sig av LOD-lösningar för att till viss del kunna rena dagvatten. Även kommuner som 

saknar dagvattenpolicyar tar också hand om föroreningar via LOD-lösningar, detta 
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speciellt vid nyexploatering av områden. En kommun använder sig också av 

reningsfilter i nya områden.  

Empirin visar att majoriteten av respondenterna på något sätt arbetar med hållbar 

utveckling samt rening av dagvatten till viss mån, om än alla inte lika strukturerat och 

målinriktat som andra. 

5.7 Koppling till målet 
Målet med arbetet är att genom frågeställningarna klarlägga hur kommuner i 

Jönköpings län arbetar med Lag(2006:412) om allmänna vattentjänster gällande 

dagvattenhantering.  Genom studier av litteratur, sammanställning av interjuver med 

kommunerna i Jönköpings län, samt analys av tillhörande taxaföreskrifter har arbetets 

frågeställningar besvarats. 

Sammanfattat har resultatet av analysen visat att kommuner blivit påverkade av de 

krav och möjligheter som Lag(2006:412) om allmänna vattentjänster medfört. 

Fem av åtta kommuner som intervjuats i Jönköpings län använder sig av möjligheten 

lagen ger att ta ut en separat dagvattentaxa och majoriteten av resterande kommuner 

arbetar med att utveckla en. Det framgår också att kraven lagen ställer om skyddet för 

miljö och ordnande av vattentjänster utanför detaljplanen, har påverkat kommunerna 

att ordna vattentjänster i de områden där det behövts. 
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet bygger på en sammanvägning av teori och empiri, där teorin underbygger 

empirin och båda metoderna pekar åt samma riktning. Detta ger resultatet en 

trovärdighet det inte skulle haft om metoderna gett svar som pekat åt två olika håll. 

Något som sänker validiteten av resultatet var att en av kommunernas svar var 

missledande gentemot dess taxeföreskrift. Vårt resultat ger ett bra svar på de 

ouppklarade frågor som finns kring hanteringen av lagen och är användbart för både 

konsultfirmor och kommuner. Frågeställningarna arbetet bygger på ledde fram till att 

målet med rapporten uppnådes på ett lämpligt sätt.   

6.2 Metoddiskussion 
Metoderna som från början valdes kunde inte fullt ut tillämpas så som vi hade hoppats 

på. Detta för att vi i vissa fall hade fått ut mer av att ställa följdfrågor samt andra 

funderingar direkt till respondenten. I vissa fall har även respondenten misstolkat 

frågan eller svarat väldigt kortfattat vilket gjort det svårt att tolka viss data.  Hade vi 

nu i efterhand genomfört arbetet hade vi valt att göra platsintervjuer samt att 

möjligtvis minska antalet intervjupersoner för att få en mer djupgående intervju. Dock 

hade vi då inte kunna uppnå vårt mål med arbetet som var att klarlägga flera 

kommuners arbete då få kommuner inte skulle gett oss samma helhetsbild.   

6.3 Begränsningar 
Arbetets begränsningar påverkar inte dess generellitet då arbetet ger en helhetsbild 

över hur man kan hantera dagvattenfrågorna, vilket samtliga kommuner i Sverige kan 

ha nytta av vid en taxekonstruktion. Även konsultföretag kan ha nytta av hur 

kommunerna arbetar med va-taxa, vid eventuellt anlitande.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Lagen har medfört att samtliga kommuner blivit påverkade i någon mån och börjat 

utveckla sitt arbete kring dagvattenhantering. 

Slutsatser som kan dras av arbetet är: 

 Två av åtta kommuner i Jönköpings län har en fullt utvecklad 

dagvattentaxa, fem av de resterande sex kommunerna har planer på att 

utveckla en eller bearbetar den som redan finns.  

 Att konstruera en separat dagvattentaxa är en fördel för kommuner då man 

får kontroll på dagvattenhanteringen och får ökade intäkter för 

utbyggnader av va-anläggningar. 

 Fastighetsägare gynnas på grund av att kommuner kan ta ut en avgift av 

väghållare vilket gör att kostanden normalt minskas eftersom fler brukare 

måste vara med och dela på kostnaderna.  

 Kommuner har påverkats av lagens krav genom att de har fått koppla på 

områden som tidigare legat utanför detaljplanen och de har i med 

miljöskyddskravet fått ordna eller planera ordnadet av områden som 

behövs rustas upp.  

 Ett bra alternativ för att arbeta mot en hållbar utveckling är att använda sig 

av lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), som tar hand om 
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föroreningar samt motverkar belastning av ledningsnät. Kommuner i 

Jönköpings län förespråkar LOD-lösningar vid nyexploatering.  

 Två av åtta kommuner arbetar i dagsläget utefter en aktuell 

dagvattenpolicy, fyra av de resterande sex kommunerna har en policy 

under utveckling alternativt bearbetar den som redan finns. 

I med detta arbete har vi kunnat sammanställa hur den faktiska verkligheten ser ut och 

detta är av intresse för både kommuner och konsultföretag då det ännu inte funnits 

någon kartläggning kring detta. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Det finns få studier kring hur Lag(2006:412) om allmänna vattentjänster har påverkat 

kommuner. Fler studier kring detta skulle ge kommuner en bättre inblick i hur lagen 

kan tillämpas. Vidare forskning kring vårt arbete skulle vara att till exempel ta reda på 

hur taxan, i de kommuner som infört den, har påverkat dagvattenhantering. Har 

kommuner klarat av att ta hand om dagvatten bättre på grund av taxan?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referenser 

26 

Referenser 
 
Alvesson, Mats, 2011, Intervjue-genomförande,tolkning och reflexivitet, Liber: 

Malmö 

Aryal, Rupak, 2010, Urban stormwater quality and treatment. 

http://link.springer.com/article/10.1007/s11814-010-0387-0#page-1 (Hämtad:2015-

03-22) 

Cettner, Annickar 2012, Overcoming inertia to sustainable stormwater management 

practice, Luleå, ISSN: 1402-1544 I 

Ejvergård, Rolf, 2012,Vetenskaplig metod, Studentlitteratur: Malmö 

Norrköping vatten och avfall,2014, Särtaxa, 

http://www.norrkopingvattenavfall.se/hushall/avgifter/forslag-(kommunfullmaktig/ 

(Hämtad:2015-03-16) 

Semadeni-Davies, Annette 2007, The impacts of climate change and urbanisation on 

drainage in Helsingborg, Sweden: Combined sewer system. 

http://www.sciencedirect.com.bibl.proxy.hj.se/science/article/pii/S002216940700291

0# (Hämtad:2015-04-02) 

Stahre, P. (2004).  En långsiktigt hållbar dagvattenhantering - planering och exempel. 

Stockholm: Svenskt vatten 

SOU 2004: 064 Allmänna vattentjänster Stockholm: Miljödepartementet 

 

SOU 2007:060 Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter. Stockholm: 

Miljö- och energidepartementet  

 

Svenskt Vatten AB (2011a) Hållbar dag- och dränvattenhantering- råd vid planering 

och utformning. Publikation P105. 

Svenskt vatten, 2013, Kommentarer till 2013 års taxestatistik  

Svenskt vatten, 2007, Publikation P96, Stockholm 

Svenskt vatten, 2010, Taxa, 

http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Management/VA-

chefens_verktygslada/Ekonomi-och-taxa/Taxa/ (Hämtad:2015-03-29) 

Svenskt vatten, 2010, Anläggningsavgifter, 

http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Management/VA-

chefens_verktygslada/Ekonomi-och-taxa/Taxa/Anlaggningsavgifter/(Hämtad:2015-

03-29) 

Svenskt vatten, 2010, Brukningsavgifter,  

http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Management/VA-

http://link.springer.com/article/10.1007/s11814-010-0387-0#page-1
http://www.norrkopingvattenavfall.se/hushall/avgifter/forslag-(kommunfullmaktig/
http://www.sciencedirect.com.bibl.proxy.hj.se/science/article/pii/S0022169407002910
http://www.sciencedirect.com.bibl.proxy.hj.se/science/article/pii/S0022169407002910
http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Management/VA-chefens_verktygslada/Ekonomi-och-taxa/Taxa/
http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Management/VA-chefens_verktygslada/Ekonomi-och-taxa/Taxa/
http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Management/VA-chefens_verktygslada/Ekonomi-och-taxa/Taxa/Anlaggningsavgifter/
http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Management/VA-chefens_verktygslada/Ekonomi-och-taxa/Taxa/Anlaggningsavgifter/
http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Management/VA-chefens_verktygslada/Ekonomi-och-taxa/Taxa/Brukningsavgifter/


Referenser 

27 

chefens_verktygslada/Ekonomi-och-taxa/Taxa/Brukningsavgifter/(Hämtad:2015-03-

29) 

Svenskt vatten, 2010, Vattentjänstlagen,  

http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Management/Juridik/Vattentjanstlagen/ 

(Hämtad:2015-02-27) 

 

Svenskt vatten, 2010, Kommunens skyldighet att ordna allmänna vattentjänster, 

http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Management/Juridik/Vattentjanstlagen/Ko

mmunens-skyldighet-att-ordna-allmanna-vattentjanster/ (Hämtad:2015-02-27) 

 

Tekniska Verken i Linköping AB (DAGVATTEN Lokalt omhändertagande av regn- 

och dräneringsvatten, så kallat dagvatten (LOD)) 2014, 

http://www.linkoping.se/Global/Bygga%20och%20bo/Vatten%20och%20avlopp/Lok

alt_omhandertagande_av_dagvatten.pdf?epslanguage=sv (Hämtad:2015-02-22) 

Trafikverket,2003, Dagvatten – det smutsiga vattnet från våra vägar, 

http://www.trafikverket.se/Privat/I-ditt-lan/Stockholm/Dagvatten--det-smutsiga-

vattnet-fran-vara-vagar-/ (Hämtad:2015-04-02) 

Trafikverket publikation, 2014, Vattentjänstlagen vid investeringsprojekt 

  
Trost, Jan, 2010,Kavlitativa intervjuer, Studentlitteratur: Lund  

Patel, Runar, Davidson, Bo, Forskning- metodikens grunder, Studentlitteratur: Lund  

Qviström, Jörgen, 2008, Vattentjänstlagen- En handbok, Norstedts Juridik: Visby 

Umeå Vatten och Avfall, LOD - Lokalt omhändertagande av dagvatten,2009.  

http://www.umeva.se/download/18.48b2be28131fe7dd8cf8000902/1361888911556/L

OD.pdf (Hämtad:2015-02-22) 

Walsh, Christopher J , 2012, Urban Stormwater Runoff: A New Class of 

Environmental Flow Problem (Urban Stormwater and Environmental Flows). ISSN: 

1932-6203 
 

http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Management/VA-chefens_verktygslada/Ekonomi-och-taxa/Taxa/Brukningsavgifter/
http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Management/Juridik/Vattentjanstlagen/
http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Management/Juridik/Vattentjanstlagen/Kommunens-skyldighet-att-ordna-allmanna-vattentjanster/
http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Management/Juridik/Vattentjanstlagen/Kommunens-skyldighet-att-ordna-allmanna-vattentjanster/
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Walsh%2C%20Christopher%20J.%22%7C%7Csl~~rl','');


Bilagor 

28 

Bilagor 
Bilaga 1 Lag(2006:412) om allmänna vattentjänster 

Bilaga 2 Intervju, Aneby Miljö & Vatten AB 

Bilaga 3 Intervju, Eksjö Energi AB  

Bilaga 4 Intervju, Gislaved kommun   

Bilaga 5 Intervju, Jönköping kommun 

Bilaga 6 Intervju, Mullsjö kommun 

Bilaga 7  Intervju, Nässjö Affärsverk AB 

Bilaga 8 Intervju, Tranås kommun 

Bilaga 9 Intervju, Vaggeryd kommun 

Bilaga 10 Va-taxa, Aneby Miljö & Vatten AB 

Bilaga 11 Va-taxa, Eksjö Energi AB 

Bilaga 12 Va-taxa, Gislaved kommun 

Bilaga 13 Va-taxa, Jönköping kommun 

Bilaga 14 Va-taxa, Mullsjö kommun 

Bilaga 15 Va-taxa, Nässjö Affärsverk AB 

Bilaga 16 Va-taxa, Tranås kommun 

Bilaga 17 Va-taxa, Vaggeryd kommun 

Bilaga 18 Dagvattenpolicy, Jönköpings kommun 

Bilaga 19 Dagvattenpolicy, Tranås kommun 

 



1

Svensk författningssamling

Lag
om allmänna vattentjänster;

utfärdad den 18 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §    Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörj-
ning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn
till skyddet för människors hälsa eller miljön.

2 §    I denna lag avses med
vattenförsörjning: tillhandahållande av vatten som är lämpligt för normal

hushållsanvändning,
avlopp: bortledande av dagvatten och dränvatten från ett område med

samlad bebyggelse eller från en begravningsplats, bortledande av spillvatten
eller bortledande av vatten som har använts för kylning,

vattentjänster: vattenförsörjning och avlopp (va),
va-anläggning: en anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av

vattentjänster för bostadshus eller annan bebyggelse,
allmän va-anläggning: en va-anläggning över vilken en kommun har ett

rättsligt bestämmande inflytande och som har ordnats och används för att
uppfylla kommunens skyldigheter enligt denna lag,

enskild anläggning: en va-anläggning eller annan anordning för vattenför-
sörjning eller avlopp som inte är eller ingår i en allmän va-anläggning,

verksamhetsområde: det geografiska område inom vilket en eller flera
vattentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän va-anläggning,

huvudman: den som äger en allmän va-anläggning,
fastighetsägare: den som äger en fastighet inom en allmän va-anläggnings

verksamhetsområde eller innehar sådan fast egendom med tomträtt, ständig
besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förord-
nande,

va-installation: ledningar och därmed förbundna anordningar som inte in-
går i en allmän va-anläggning men som har ordnats för en eller flera fastig-
heters vattenförsörjning eller avlopp och är kopplade eller avsedda att kopp-
las till en allmän va-anläggning,

förbindelsepunkt: gränsen mellan en allmän va-anläggning och en va-in-
stallation,

1 Prop. 2005/06:78, bet. 2005/06:BoU8, rskr. 2005/06:213.

SFS 2006:412
Utkom från trycket
den 31 maj 2006

Bilaga 1
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SFS 2006:412 allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen
(1987:10) redovisas som allmän plats eller, om marken inte omfattas av de-
taljplan, väg eller mark som funktionellt och i övrigt motsvarar sådan mark,

anläggningsavgift: engångsavgift för täckande av en kostnad för att ordna
en allmän va-anläggning,

brukningsavgift: periodisk avgift för täckande av drift- och underhålls-
kostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en all-
män va-anläggning som inte täcks av en anläggningsavgift.

3 §    Vid tillämpningen av denna lag skall en kommun anses ha ett rättsligt
bestämmande inflytande över en va-anläggning om kommunen ensam eller
tillsammans med en eller flera andra kommuner

1. helt äger anläggningen,
2. genom ägande förfogar över mer än hälften av samtliga röster i den el-

ler de juridiska personer som helt äger anläggningen eller på annat sätt förfo-
gar över en motsvarande majoritet av beslutsmakten i den eller de juridiska
personer som helt äger anläggningen,

3. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen
för den eller de juridiska personer som helt äger anläggningen, eller

4. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag som
helt äger anläggningen.

4 §    Om det behövs för att tillgodose syftet med denna lag, skall det som i
lagen gäller i fråga om en fastighet också tillämpas i fråga om en byggnad
eller annan anläggning som inte tillhör fastighetens ägare. I så fall skall det
som i lagen sägs om fastighetsägaren tillämpas på byggnadens eller anlägg-
ningens ägare. 

5 §    Om någon annan än en fastighetsägare har ingått avtal med huvudman-
nen om att få använda huvudmannens va-anläggning, skall det som i denna
lag gäller en fastighetsägare också gälla användaren.

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster

6 §    Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön be-
höver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en
viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vat-
tentjänsterna behöver ordnas, och

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.

En allmän va-anläggnings verksamhetsområde

7 §    Av ett beslut om en allmän va-anläggnings verksamhetsområde skall
det framgå vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar.

8 §    Om verksamhetsområdet behöver omfatta en eller flera fastigheter som
ingår i en samfällighet för va-frågor, skall verksamhetsområdet bestämmas
så att det omfattar alla fastigheter som ingår i den särskilda samfälligheten.
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SFS 2006:412Om det finns synnerliga skäl, får verksamhetsområdet bestämmas med
avvikelse från kravet i första stycket.

9 §    Om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet eller bebyggelse
som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större sammanhang som av-
ses i 6 §, får verksamhetsområdet inskränkas så att det inte omfattar den fast-
igheten eller bebyggelsen. En sådan inskränkning av verksamhetsområdet
får göras endast om fastighetens eller bebyggelsens behov av vattenförsörj-
ning och avlopp lämpligen kan ordnas genom enskilda anläggningar som
kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.

Ordnandet och driften av en allmän va-anläggning

10 §    En allmän va-anläggning skall ordnas och drivas så att den uppfyller
de krav som kan ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och
miljön och med hänsyn till intresset av en god hushållning med naturresur-
ser. 

När det är förenligt med anläggningens huvudsakliga ändamål, bör den
ordnas och drivas så att också andra allmänna intressen som har behov av
anläggningen kan tillgodoses.

11 §    En allmän va-anläggning får inte ordnas
1. i strid med detaljplan, områdesbestämmelser eller andra bestämmelser

om hur marken skall bebyggas, eller
2. så att den försvårar en ändamålsenlig bebyggelse eller lämplig plan-

läggning.
Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock min-

dre avvikelser göras.

12 §    Om en allmän va-anläggning innebär att vattentjänster tillhandahålls
genom ledningsnät för vattenförsörjning eller avlopp, skall huvudmannen
för varje fastighet inom va-anläggningens verksamhetsområde bestämma en
förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten skall finnas i fastighetens omedelbara
närhet, om det inte finns särskilda skäl för en annan placering.

Huvudmannen skall samråda med och därefter informera fastighetsägaren
om förbindelsepunktens läge inom den tid som är skälig med hänsyn till
fastighetsägarens intresse av att kunna planera för sin användning av fastig-
heten.

13 §    Huvudmannen skall för den allmänna va-anläggningen ordna 
1. ledningar och andra anordningar för vattenförsörjning till eller avlopp

från varje förbindelsepunkt,
2. anordningar för bortledande av vatten som inte sker genom en förbin-

delsepunkt, och
3. de anordningar som i övrigt behövs för att va-anläggningen skall kunna

fylla sitt ändamål och tillgodose skäliga anspråk på säkerhet.
Huvudmannens skyldighet enligt första stycket omfattar inte vägdiken,

rännstenar, rännstensbrunnar eller ledningar som förbinder rännstensbrunnar
med den allmänna va-anläggningen.
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SFS 2006:412 14 §    Huvudmannen skall se till att berörda fastighetsägare i skälig tid un-
derrättas om planerade vattenavstängningar och andra väsentliga ändringar
av förutsättningarna för att använda va-anläggningen.

15 §    Huvudmannen får upplåta åt någon annan att sköta driften av va-an-
läggningen.

Fastighetsägares rätt att använda en allmän va-anläggning

16 §    En fastighetsägare har rätt att använda en allmän va-anläggning, om
fastigheten

1. finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och
2. behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat

sätt.

17 §    Trots 16 § får huvudmannen vänta med att utföra de anläggnings-
eller utbyggnadsarbeten som är nödvändiga för att fastighetsägaren skall
kunna använda va-anläggningen, om arbetena

1. behöver samordnas med andra arbeten och samordningen annars skulle
väsentligt försvåras, och

2. utförs i den ordning som följer av huvudmannens utbyggnadsplan.

18 §    Trots 16 § är huvudmannen inte skyldig att låta en fastighet kopplas
eller vara kopplad till va-anläggningen 

1. innan fastighetsägaren har betalat den anläggningsavgift som är be-
stämd enligt 34 § eller lämnat en godtagbar säkerhet, eller

2. om fastighetens va-installation har väsentliga brister.

Särskilda anordningar för användningen av en allmän 
va-anläggning

19 §    Huvudmannen skall ordna de pumpar och andra särskilda anord-
ningar som på grund av den allmänna va-anläggningens konstruktion eller
utförande behövs på en fastighet för att fastighetsägaren skall kunna an-
vända va-anläggningen.

Om vattenförbrukningen på en fastighet behöver fastställas genom mät-
ning, skall huvudmannen ordna den eller de vattenmätare som behövs för
mätningen.

20 §    En fastighetsägare är skyldig att upplåta nödvändigt utrymme för en
sådan anordning som avses i 19 §. 

Fastighetsägaren skall fortlöpande se till anordningen och skydda den mot
skada samt vid behov svara för dess elförsörjning.

Fastighetsägaren skall snarast anmäla uppkomna fel och driftstörningar
till huvudmannen.

Användningen av en allmän va-anläggning 

21 §    En fastighetsägare får inte använda en allmän va-anläggning på ett
sätt som innebär
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SFS 2006:4121. att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skad-
ligt på ledningsnätet eller anläggningens funktion eller på annat sätt medför
skada eller olägenhet,

2. att huvudmannen får svårt att uppfylla de krav som ställs på va-anlägg-
ningen och driften av den eller att i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt
lag, annan författning eller avtal, eller

3. andra olägenheter för huvudmannen eller någon annan.

22 §    Om en fastighets va-förhållanden påtagligt avviker från de förhållan-
den som i övrigt råder i en allmän va-anläggnings verksamhetsområde, får
huvudmannen träffa avtal med fastighetsägaren om särskilda villkor för an-
vändningen av va-anläggningen.

23 §    Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, kommunen får
meddela ytterligare föreskrifter om användningen av allmänna va-anlägg-
ningar.

Skyldighet att betala avgifter för allmänna vattentjänster

24 §    En fastighetsägare skall betala avgifter för en allmän va-anläggning,
om fastigheten

1. finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och
2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en

vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.
Vid bedömning av behovet enligt första stycket 2 skall särskild hänsyn tas

till i vilken utsträckning jämförda alternativ tillgodoser intresset av en god
hushållning med naturresurser.

Om fastigheten är obebyggd men enligt en detaljplan är avsedd för bebyg-
gelse, skall bedömningen av behovet enligt första stycket 2 göras som om
fastigheten vore bebyggd i enlighet med planen. Detta gäller dock inte om
det finns särskilda skäl för en annan bedömning.

25 §    En avgift enligt 24 § skall avse
1. vattentjänster som tillhandahålls fastigheten genom en förbindelse-

punkt, från det att huvudmannen har ordnat förbindelsepunkten och informe-
rat fastighetsägaren enligt 12 §, och

2. bortledande av vatten från fastigheten som inte sker genom en förbin-
delsepunkt, från det att huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs
för bortledandet och informerat fastighetsägaren om detta.

26 §    Utöver vad som följer av 24 och 25 §§ skall en fastighetsägare betala
en avgift för en allmän va-anläggning, om fastigheten

1. finns inom va-anläggningens verksamhetsområde,
2. är bebyggd eller enligt en detaljplan är avsedd för bebyggelse, och
3. behöver, eller har nytta av, bortledande av vatten från allmän plats-

mark.
Avgiften skall avse bortledande av vatten från allmän platsmark inom va-

anläggningens verksamhetsområde, från det att huvudmannen har ordnat de
anordningar som behövs för bortledandet och informerat fastighetsägaren
om detta.
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SFS 2006:412 27 §    Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och under-
hålls skall betala en avgift för en allmän va-anläggning, om 

1. den allmänna platsmarken finns inom va-anläggningens verksamhets-
område, och

2. bortledande av vatten från den allmänna platsmarken behövs med hän-
syn till skyddet för människors hälsa eller miljön.

Avgiften skall avse bortledande av vatten från den allmänna platsmarken,
från det att huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för bortle-
dandet och informerat den som är avgiftsskyldig om detta.

28 §    Avgifter enligt 24–27 §§ som avser bortledande av vatten skall även
täcka kostnaderna för den rening av vattnet som behövs med hänsyn till
skyddet för människors hälsa och miljön.

Avgifternas storlek och grunderna för hur de beräknas

29 §    Avgifter enligt 24–28 §§ får bestämmas som anläggningsavgifter och
brukningsavgifter.

30 §    Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostna-
der som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen.

Medel får avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar, om 
1. det finns en fastställd investeringsplan,
2. avsättningen avser en bestämd åtgärd,
3. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen,
4. det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda att tas i an-

språk, och 
5. planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma

behovet av avsättningens storlek.
Avgifter enligt 26 och 27 §§ får inte överskrida det som behövs för att

täcka kostnaderna för den vattentjänsten.

31 §    Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgifts-
skyldiga 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 av-
viker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, skall avgifterna bestäm-
mas med hänsyn till skillnaderna.

Avgifter enligt 26 och 27 §§ skall fördelas mellan de fastighetsägare som
avses i 26 § och de avgiftsskyldiga som avses i 27 § enligt vad som är skäligt
med hänsyn till den berörda allmänna platsmarkens omfattning och fastig-
hetsägarnas nytta av vattentjänsten.

32 §    Anläggningsavgifterna skall bestämmas på beräkningsgrunder som
innebär att en fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar
fastighetens andel av kostnaden för att ordna va-anläggningen.

33 §    Brukningsavgifterna skall bestämmas på beräkningsgrunder som är
lika oavsett när på året va-anläggningen används. Om det med hänsyn till
vattenförsörjningen, behovet av en tillfredsställande avloppsrening eller av
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SFS 2006:412andra skäl behövs särskilda åtgärder av säsongsbetonad karaktär under en
viss mindre del av året, får dock brukningsavgifter för en sådan tid bestäm-
mas på beräkningsgrunder 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 för-
enligt med bestämmelserna i 30–33 §§.

Kommunen får meddela föreskrifter om taxan. Kommunen får överlåta åt
huvudmannen att bestämma avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i
kommunens taxeföreskrifter.

Betalning av avgifterna

35 §    Avgifter enligt denna lag skall enligt kommunens bestämmande beta-
las till kommunen eller huvudmannen.

Om inte annat följer av 36 § skall avgifterna betalas på begäran. På obetalt
belopp skall ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) betalas från dagen för så-
dan begäran.

36 §    En anläggningsavgift skall fördelas på årliga betalningar (delbelopp)
under en viss tid, längst tio år, om

1. avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bär-
kraft och andra omständigheter,

2. fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas, och 
3. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.
Ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) skall betalas på den del av avgiften

som inte har betalats, från den dag det första delbeloppet förfaller till betal-
ning till dess betalning sker. På delbelopp som har förfallit till betalning
skall ränta i stället betalas enligt 6 § räntelagen från delbeloppets förfallodag
till dess betalning sker. 

37 §    När en fastighet byter ägare, är den nya ägaren betalningsansvarig för
avgifter som förfaller till betalning på tillträdesdagen eller senare, om inte
annat följer av andra stycket.

Den tidigare ägaren är betalningsansvarig för brukningsavgifter som är
hänförliga till tiden före den nya ägarens tillträde.

Avtal om avgifter

38 §    Huvudmannen får komma överens med fastighetsägare och andra av-
giftsskyldiga i avgiftsfrågor som inte regleras i kommunens taxeföreskrifter.

Inlösen av enskilda anläggningar m.m.

39 §    Om det för en fastighet inom en allmän va-anläggnings verksamhets-
område finns en enskild anläggning som kan användas i den allmänna va-an-
läggningen, är den som äger den enskilda anläggningen skyldig att, om hu-
vudmannen begär det, mot skälig ersättning låta den enskilda anläggningen
ingå i den allmänna va-anläggningen.
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SFS 2006:412 40 §    Om en enskild anläggning blir onyttig till följd av att kommunen ord-
nar eller utvidgar en allmän va-anläggning, skall huvudmannen betala skälig
ersättning till den enskilda anläggningens ägare.

Tillträde för undersökning, installation och underhåll

41 §    Huvudmannen har rätt till det tillträde på en fastighet som behövs för
att

1. undersöka en va-installation och dess användning innan va-installatio-
nen kopplas till den allmänna va-anläggningen eller när det annars behövs
för att huvudmannen skall kunna fullgöra sina skyldigheter, och

2. installera, underhålla och i övrigt fullgöra sina skyldigheter i fråga om
sådana särskilda anordningar som avses i 19 §.

Tystnadsplikt

42 §    Den som deltar eller har deltagit i en undersökning eller andra åtgär-
der enligt 41 § får inte obehörigen avslöja eller utnyttja information som vid
undersökningen kommit fram om enskildas affärs- eller driftsförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretess-
lagen (1980:100).

Avstängning av vattenförsörjningen

43 §    Huvudmannen får stänga av vattenförsörjningen till en fastighet, om
1. fastighetsägaren har åsidosatt sin skyldighet att betala en avgift eller i

övrigt försummat sina skyldigheter enligt denna lag, 
2. försummelsen är väsentlig,
3. avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa, 
4. huvudmannen skriftligen har uppmanat fastighetsägaren att vidta rätt-

telse och gett fastighetsägaren skälig tid att vidta rättelsen, och
5. fastighetsägaren trots den uppmaning som avses i 4 inte har vidtagit

rättelse inom den skäliga tiden. 
Kostnaden för en avstängningsåtgärd får påföras fastighetsägaren. 

Skadeståndsansvar m.m.

44 §    Om en allmän va-anläggnings verksamhetsområde inskränks med
stöd av 9 §, skall huvudmannen ersätta fastighetsägaren eller ägaren av be-
byggelsen för den skada som inskränkningen medför. När ersättningen be-
stäms skall hänsyn tas till åtgärder som huvudmannen vidtagit för att tillgo-
dose fastighetens eller bebyggelsens fortsatta behov av vattenförsörjning
och avlopp. 

45 §    Huvudmannen skall ersätta en översvämningsskada på en fastighet
inom den allmänna va-anläggningens verksamhetsområde, om 

1. huvudmannen har åsidosatt en skyldighet enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och 
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SFS 2006:4122. åsidosättandet har medfört att vatten som är avsett att tillhandahållas el-
ler ledas bort genom huvudmannens va-anläggning ytledes eller på annat
sätt trängt in på fastigheten.

46 §    Om en fastighetsägare orsakas en skada på grund av att huvudmannen
på annat sätt än som avses i 45 § har överskridit sin rätt eller åsidosatt en
skyldighet enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen, skall huvudmannen återställa det som rubbats eller fullgöra
det som eftersatts och ersätta skadan.

47 §    Om huvudmannen orsakas en skada på grund av att en fastighetsägare
har överskridit sin rätt eller åsidosatt en skyldighet enligt denna lag eller en-
ligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, skall fastighetsägaren
återställa det som rubbats eller fullgöra det som eftersatts och ersätta skadan.

48 §    Skadestånd enligt denna lag skall avse personskada, sakskada och ren
förmögenhetsskada. 

49 §    Om en fastighetsägare har betalat en anläggningsavgift och det sedan
visar sig att fastigheten på grund av att bygglov vägras inte kan användas på
det sätt som förutsattes när avgiften betalades, skall kommunen återbetala
avgiften eller en del av den. Återbetalningen skall göras i den mån det som
avgiften avsåg inte kommer att leda till motsvarande vattentjänster för fast-
igheten.

Kommunen skall betala ränta på återbetalningsbeloppet enligt 5 § räntela-
gen (1975:635) från den dag då fastighetsägaren betalade avgiften.

Talan om återbetalning skall väckas inom två år från den dag då det beslut
på vilket talan grundas vann laga kraft. Talan får dock väckas senare, om
den relevanta ändringen i förutsättningarna för fastighetens användning inte
rimligen kunde förutses inom den angivna tiden.

Redovisning

50 §    En huvudman skall i fråga om verksamheten med att ordna och driva
en allmän va-anläggning se till 

1. att verksamheten bokförs och redovisas i enlighet med god redovis-
ningssed där resultat- och balansräkningar redovisas särskilt och där det av
tilläggsupplysningar framgår hur huvudmannen har fördelat kostnader som
varit gemensamma med annan verksamhet, och

2. att redovisningen, när den är fastställd, finns tillgänglig för fastighetsä-
garna.

Tillsyn

51 §    Länsstyrelsen utövar tillsynen över att kommunen fullgör skyldighe-
ten enligt 6 § att tillgodose behovet av vattentjänster. Länsstyrelsen får före-
lägga kommunen att fullgöra skyldigheten. Ett sådant föreläggande får för-
enas med vite.
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52 §    Länsstyrelsens beslut om föreläggande enligt 51 § får överklagas av
kommunen hos Statens va-nämnd.

53 §    Statens va-nämnd prövar i övrigt mål om frågor som regleras i denna
lag eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

54 §    Statens va-nämnds förelägganden får förenas med vite.

55 §    Frågor om utdömande av vite som har förelagts enligt denna lag prö-
vas av Statens va-nämnd självmant eller efter ansökan.

56 §    Bestämmelser om Statens va-nämnd och förfarandet i nämnden i mål
enligt denna lag samt om verkställighet och överklagande av nämndens be-
slut finns i lagen (1976:839) om Statens va-nämnd.

Undantag från 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900)

57 §    Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om an-
knytning till kommunens område eller dess medlemmar, får en kommun
sköta driften av en allmän va-anläggning i andra kommuner, om driften sker
på affärsmässiga grunder och ekonomiskt redovisas skilt från annan verk-
samhet. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007, då lagen (1970:244) om all-
männa vatten- och avloppsanläggningar skall upphöra att gälla.

2. För en va-anläggning som förklarats för allmän enligt 31 § den upp-
hävda lagen eller motsvarande bestämmelse i äldre lag och som inte är att
anse som allmän enligt 2 § den nya lagen gäller följande.

a) Bestämmelserna i 10–22, 24 och 25 §§, 30 § första stycket, 31 § första
och andra styckena, 32 §, 35 § andra stycket, 36–43 och 53–56 §§ den nya
lagen skall tillämpas i fråga om anläggningen. 

b) Bestämmelserna i den upphävda lagen, utom 5 §, 6 §, 12 a § och de be-
stämmelser som motsvarar de i a) uppräknade bestämmelserna, skall tilläm-
pas så länge anläggningen består som allmänförklarad, dock längst till och
med den 31 december 2016.

c) Huvudmannen för anläggningen får inte besluta i frågor som rör an-
läggningens verksamhetsområde. Det som sägs i 7 § den upphävda lagen
skall, från och med den 1 januari 2007 endast avse huvudmannens skyldig-
heter för tiden dessförinnan. 

3. Det som en huvudman enligt den upphävda lagen har beslutat i fråga
om en va-anläggnings verksamhetsområde skall gälla även efter ikraftträ-
dandet.

4. För andra allmänna va-anläggningar än dem som avses i 2 skall det som
en huvudman enligt 22 eller 27 § den upphävda lagen har beslutat i frågor
om användningen av va-anläggningen eller om taxa fortsätta att gälla till
dess att kommunen med stöd av 23 och 34 §§ den nya lagen har ersatt hu-
vudmannens beslut med nya föreskrifter, dock längst till och med den 31 de-
cember 2008.
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SFS 2006:4125. Bestämmelserna i 50 § den nya lagen tillämpas första gången för det
första räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2006.

6. Denna lag skall inte tillämpas på mål eller ärende som enligt bestäm-
melserna i den upphävda lagen har anhängiggjorts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
MONA SAHLIN
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)



Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2006



Aneby Miljö & Vatten AB 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster medför en möjlighet att ta ut en 

dagvattentaxa. Använder ni er av denna möjlighet? 

Ja och nej. Vi får en fast avgift från kommunen varje år. Den räknas upp. 

Beskriv kortfattat hur dagvattentaxan är uppbyggd, vad grundar ni den på? 

Vi har i dagsläget endast dagvatten separerat i vår anläggningstaxa. 

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster paragraf 27 ska ”Den som ansvarar 

för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala en avgift för en allmän 

va- anläggning, om 1. den allmänna platsmarken finns inom va-anläggningens 

verksamhetsområde, och 2. bortledande av vatten från den allmänna platsmarken behövs 

med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Avgiften skall avse bortledande 

av vatten från den allmänna platsmarken, från det att huvudmannen har ordnat de 

anordningar som behövs för bortledandet och informerat den som är avgiftsskyldig om 

detta.” Detta har medfört att tvister har uppkommit inom kommuner och bland annat 

mot Trafikverket. Tar ni ut en avgift för avledning av dagvatten från allmän platsmark 

och i så fall hur? 

Från kommunen ja. Inte från Trafikverket än. Men när vi har den nya taxan kommer vi 

självklart kräva dem å det. 

Planerar ni att utveckla en dagvattentaxa i er kommun? 

Vi kommer att arbeta fram en ny brukningstaxa. Den kommer ta hänsyn till dagvatten 

Om ja, hur långt har ni kommit i arbeten kring denna? 

Arbetet kommer troligen starta i år och bli klart nästa år. 

Använder ni er av särtaxa för att finansiera utbyggnaden av vatten och avlopp i 

områden kopplade till paragraf 6? 

Vid behov ja. Men eftersom all utbyggnad de närmsta åren sker i likartade områden 

(ute på landsbyggden) så har vi en taxa som tar hänsyn till det. Enligt efterkalkyler och 

kalkyler faller kostnadsskillnaden inom 10-15 % från medelvärdet varför det inte finns 

anledning att ta ut särtaxa. 

Hur hantera ni de äldre fastigheter som är anslutna till kombinerade system? 

Jag förstår inte frågan. 

Har er kommun en dagvattenstrategi som beskriver reningskraven för dagvatten, har ni 

i så fall möjlighet att bifoga strategin? (Bifoga i separat mejl)  

Länsstyrelsen tillsammans med kommuner i länet har arbetet fram en strategi. 
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Eksjö Energi AB 

 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster medför en möjlighet att ta ut en 

dagvattentaxa. Använder ni er av denna möjlighet? 

Ja 

Beskriv kortfattat hur dagvattentaxan är uppbyggd, vad grundar ni den på? 

Svenskt vattens standard taxa 

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster paragraf 27 ska ”Den som ansvarar 

för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala en avgift för en 

allmän va- anläggning, om 1. den allmänna platsmarken finns inom va-anläggningens 

verksamhetsområde, och 2. bortledande av vatten från den allmänna platsmarken 

behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Avgiften skall avse 

bortledande av vatten från den allmänna platsmarken, från det att huvudmannen har 

ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och informerat den som är 

avgiftsskyldig om detta.” Detta har medfört att tvister har uppkommit inom kommuner 

och bland annat mot Trafikverket. Tar ni ut en avgift för avledning av dagvatten från 

allmän platsmark och i så fall hur? 

Uppmätt m2 och prissatt kr/m2 

På vilket sätt tar ni hänsyn till lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) i er 

taxekonstruktion?  

Uppmanar att LOD är tillämpligt 

Har kommunen några publicerade föreskrifter/villkor för dagvattentaxan, har ni i så 

fall möjlighet att bifoga dem?  

Se hemsidan Eksjö energi 

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster paragraf 6 ska ”Om det med hänsyn 

till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller 

avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall 

kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet 

finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.” Hur har 

detta krav påverkat er, har ni vidtagit några åtgärder efter att Lag(2006:412) om 

allmänna vattentjänster trädde i kraft? 

Enligt upprättad VA-plan finns områden definierade och tid och kostnads satta. 
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Använder ni er av särtaxa för att finansiera utbyggnaden av vatten och avlopp i 

områden kopplade till paragraf 6. 

Nej 

Hur hantera ni de äldre fastigheter som är anslutna till kombinerade system? 

Vid om och utbyggnad saneras dessa, annars ingen åtgärd. 

Vid separering av kombinerade system kan en kostnad för ledningsomläggning 

uppkomma för anslutande fastigheter. Hur hanterar ni denna kostnad?  

Inom va kollektivet betalar. 

Har er kommun en dagvattenstrategi som beskriver reningskraven för dagvatten, har ni 

i så fall möjlighet att bifoga strategin? (Bifoga i separat mejl) 

Nej 

Skiljer sig denna strategi mellan nya exploateringsområden och äldre områden? 

Ja i nya områden, utjämnings magasin, filterinsatser i dagvatten brunnar 



Gisslaved Kommun 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster medför en möjlighet att ta ut en 

dagvattentaxa. Använder ni er av denna möjlighet? 

Ja 

Beskriv kortfattat hur dagvattentaxan är uppbyggd, vad grundar ni den på? 

Dagvatten fastighet (Df) tar vi ut anläggningsavgift för, ej för Dagvatten gata (Dg) i 

nuläget. Omarbetning av taxan sker under 2015. 

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster paragraf 27 ska ”Den som ansvarar 

för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala en avgift för en 

allmän va- anläggning, om 1. den allmänna platsmarken finns inom va-anläggningens 

verksamhetsområde, och 2. bortledande av vatten från den allmänna platsmarken 

behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Avgiften skall avse 

bortledande av vatten från den allmänna platsmarken, från det att huvudmannen har 

ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och informerat den som är 

avgiftsskyldig om detta.” Detta har medfört att tvister har uppkommit inom kommuner 

och bland annat mot Trafikverket. Tar ni ut en avgift för avledning av dagvatten från 

allmän platsmark och i så fall hur? 

Av allmänplatsmarkhållare tar vi ut en avgift per m2, likaså av samtliga kunder, ej av          

trafikverket i dagsläget. 

På vilket sätt tar ni hänsyn till lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) i er 

taxekonstruktion?  

Finns ej idag. 

Har kommunen några publicerade föreskrifter/villkor för dagvattentaxan, har ni i så 

fall möjlighet att bifoga dem?  

Nej, inget utöver taxan. 

 Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster paragraf 6 ska ”Om det med hänsyn 

till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller 

avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall 

kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet 

finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.” Hur har 

detta krav påverkat er, har ni vidtagit några åtgärder efter att Lag(2006:412) om 

allmänna vattentjänster trädde i kraft? 

Använder ni er av särtaxa för att finansiera utbyggnaden av vatten och avlopp i 

områden kopplade till paragraf 6? 

Nej, särtaxa har inte använts i kommunen ännu. Vi håller på att ta fram en VA-plan 

där vi prioriterar områdena enligt paragraf 6 VTL. 
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Hur hantera ni de äldre fastigheter som är anslutna till kombinerade system? 

Vid separering av kombinerade system kan en kostnad för ledningsomläggning 

uppkomma för anslutande fastigheter. Hur hanterar ni denna kostnad?  

Vi resonerar enligt följande: 

Eftersom en fastighet har haft tjänsten att kommunen avleder dagvatten via 

kombinerad ledning betalar de ingen anläggningsavgift för att släppa sitt dagvatten i 

en dagvattenledning. 

Kostnaden tas av VA-kollektivet och gör nytta i våra avloppsreningsverk i form av 

minskad mängd tillskottsvatten. 

Har er kommun en dagvattenstrategi som beskriver reningskraven för dagvatten, har ni 

i så fall möjlighet att bifoga strategin?  

Det finns inget skriftligt gällande dagvattenstrategi ännu. Vi håller på att ta fram detta 

tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköping. Vi har muntliga strategier och har en 

dialog med miljökontoret hur nya områden ska utformas. Vi använder ofta diken, 

dammar och översilningsytor. 



Jönköpings kommun 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster medför en möjlighet att ta ut en 

dagvattentaxa. Använder ni er av denna möjlighet? 

Nej 

Planerar ni att utveckla en dagvattentaxa i er kommun? 

Arbetet pågår med planerat införande 1 januari 2017, vilket innebär att taxeförslaget 

ska vara klart för politisk behandling våren 2016. 

 Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster paragraf 6 ska ”Om det med hänsyn 

till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller 

avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall 

kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet 

finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.” Hur har 

detta krav påverkat er, har ni vidtagit några åtgärder efter att Lag(2006:412) om 

allmänna vattentjänster trädde i kraft? 

I den tidigare VA-lagen var hälsa enda kravet för VA-utbyggnad. Länsstyrelsen har 

sedan vattentjänstlagen trädde i kraft förelagt kommunen att ordna vattentjänster i fyra 

sommarstugeområden. Både hälsa och miljö har angivits som grund för detta i 

samtliga områden. Min bedömning är att det inte hade varit någon skillnad i vilka 

områden som skulle anslutas jämfört med den äldre lagstiftningen, 1970 års VA-lag. 

Använder ni er av särtaxa för att finansiera utbyggnaden av vatten och avlopp i 

områden kopplade till paragraf 6. 

Nej. 

Hur hantera ni de äldre fastigheter som är anslutna till kombinerade system? 

Vi separerar de i samband med att kombinerade systemet byggs bort. Vi hjälper 

fastighetsägaren att analysera sin va-installation och ger förslag på hur dag och spill 

kan separeras inne på fastigheten. 

Vid separering av kombinerade system kan en kostnad för ledningsomläggning 

uppkomma för anslutande fastigheter. Hur hanterar ni denna kostnad?  

Fastighetsägaren kan få bidrag för 25 % av kostnaden för ny dagvattenledning mellan 

samlingsbrunn och förbindelsepunkt om omkopplingen görs i rättan tid. 

Har er kommun en dagvattenstrategi som beskriver reningskraven för dagvatten, har ni 

i så fall möjlighet att bifoga strategin? (Bifoga i separat mejl) 

Ja. "Dagvattenpolicy och handlingsplan" från 2009 skickas i separat mail. 
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Skiljer sig denna strategi mellan nya exploateringsområden och äldre områden? 

Ja. "Mål och åtgärder ska beaktas i nybyggnation samt vid ombyggnader och 

underhåll utifrån gällande lagstiftning och så långt som det är tekniskt, ekonomiskt 

och juridiskt möjligt. I befintliga områden får anpassningar göras till rådande 

förhållanden." 



Mullsjö Kommun 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster medför en möjlighet att ta ut en 

dagvattentaxa. Använder ni er av denna möjlighet? 

Nej 

Planerar ni att utveckla en dagvattentaxa i er kommun? 

Nej 

 Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster paragraf 6 ska ”Om det med hänsyn 

till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller 

avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall 

kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet 

finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.” Hur har 

detta krav påverkat er, har ni vidtagit några åtgärder efter att Lag(2006:412) om 

allmänna vattentjänster trädde i kraft? 

Kommunen förser detaljplanerade områden i tätorterna Mullsjö och Sandhem med 

kommunalt VA genom att ansluta dessa områden till Verksamhetsområde för VA 

Använder ni er av särtaxa för att finansiera utbyggnaden av vatten och avlopp i 

områden kopplade till paragraf 6. 

Nej 

Hur hantera ni de äldre fastigheter som är anslutna till kombinerade system? 

 För närvarande sker ingen särbehandling med tvång på åtgärder. 

Vid separering av kombinerade system kan en kostnad för ledningsomläggning 

uppkomma för anslutande fastigheter. Hur hanterar ni denna kostnad?  

Avgift tas inte ut 

Har er kommun en dagvattenstrategi som beskriver reningskraven för dagvatten, har ni 

i så fall möjlighet att bifoga strategin?  

Kommunen har ett förslag till dagvatten policy. men den är inte antagen

Skiljer sig denna strategi mellan nya exploateringsområden och äldre områden? 

Nya områden kan utföras med LOD anläggning för dagvatten 
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Nässjö Affärsverk AB 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster medför en möjlighet att ta ut en 

dagvattentaxa. Använder ni er av denna möjlighet? 

- Nej!

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster paragraf 27 ska ”Den som ansvarar 

för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala en avgift för en allmän 

va- anläggning, om 1. den allmänna platsmarken finns inom va-anläggningens 

verksamhetsområde, och 2. bortledande av vatten från den allmänna platsmarken behövs 

med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Avgiften skall avse bortledande 

av vatten från den allmänna platsmarken, från det att huvudmannen har ordnat de 

anordningar som behövs för bortledandet och informerat den som är avgiftsskyldig om 

detta.” Detta har medfört att tvister har uppkommit inom kommuner och bland annat 

mot Trafikverket. Tar ni ut en avgift för avledning av dagvatten från allmän platsmark 

och i så fall hur? 

- Ja, kommunen betalar en fast reglerad summa varje år för detta. Vi tar däremot inte ut

avgifter från andra väghållare än kommunen.

På vilket sätt tar ni hänsyn till lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) i er 

taxekonstruktion? 

- Avseende brukningsavgifterna så finns ingen reglering av detta. Däremot kan nya

industrifastigheter få reduktion på anläggningsavgiften om man gör någon form av

LOD-lösning.

 Har kommunen några publicerade föreskrifter/villkor för dagvattentaxan, har ni i så 

fall möjlighet att bifoga dem? (Bifoga i separat mejl) 

- Nej!

 Planerar ni att utveckla en dagvattentaxa i er kommun? 

- Vi kommer att titta på detta framöver, men har just nu fullt upp med annat.

Använder ni er av särtaxa för att finansiera utbyggnaden av vatten och avlopp i 

områden kopplade till paragraf 6? 

- Ja, vi har särtaxa (anslutning) i ett tidigare utbyggt område. I kommande

utbyggnadsområden har kommunen bestämt att höja taxan för alla istället för att

använda särtaxa. Vi har ingen särtaxa för brukningavgifterna. 3

 Hur hantera ni de äldre fastigheter som är anslutna till kombinerade system? 

- Vid separering av kombinerade system kan en kostnad för ledningsomläggning

uppkomma för anslutande fastigheter.

 Hur hanterar ni denna kostnad? 

- Man kan söka bidrag hos oss, men vi ger bara bidrag om man hamnar i ett sämre läge

eller får extremt dyr ombyggnad. Vi har tex givit bidrag till pumpning av dränering i

en handfull fall. För normal ledningsomläggning ges inget bidrag. 4
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Har er kommun en dagvattenstrategi som beskriver reningskraven för dagvatten, har ni 

i så fall möjlighet att bifoga strategin?  

- Nej!



Tranås 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster medför en möjlighet att ta ut en 

dagvattentaxa. Använder ni er av denna möjlighet?  

Nej 

Planerar ni att utveckla en dagvattentaxa i er kommun? 

Vi håller på att ta fram en dagvatten taxa i Tranås kommun just nu, målsättningen är 

att den ska vara klar och införas 2017. 

Hur långt har ni kommit i arbeten kring denna? 

Just nu pågår ett omfattande arbete med en behovsbedömning av samtliga fastigheter i 

kommunen i syfte att utvärdera hur vårt verksamhetsområde för dagvatten ska se ut. 

Vi arbetar även med att ta fram allmänna plastytor som ska VA-taxeras enligt 

dagvatten gata 

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster paragraf 6 ska ”Om det med hänsyn 

till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp 

i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 1. 

bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver 

ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.” Hur har detta krav påverkat er, 

har ni vidtagit några åtgärder efter att Lag(2006:412) om allmänna vattentjänster 

trädde i kraft? 

Detta krav har i högsta grad påverkat oss då vi har ett antal områden som vi planerar 

för att plocka in i vårt verksamhetsområde för dricks- och spillvatten 

Använder ni er av särtaxa för att finansiera utbyggnaden av vatten och avlopp i 

områden kopplade till paragraf 6? 

Vi kommer inte att ta ut någon speciell sär taxa i dessa fall utan fastighetsägarna som 

berörs kommer att få betala normal anslutningsavgift 

Hur hantera ni de äldre fastigheter som är anslutna till kombinerade system? 

Arbetet med att sanera områden med kombinerade system pågår och vi har avsatt en 

summa pengar för utbyggnad av dagvatten varje i vår budget 

Vid separering av kombinerade system kan en kostnad för ledningsomläggning 

uppkomma för anslutande fastigheter. Hur hanterar ni denna kostnad? 

Fastighetsägare med kombinerade system betalar ej en anslutningsavgift för en ny 

dagvattenservis, men får däremot krav att koppla om sitt dagvatten till 

dagvattenledningen. 
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Har er kommun en dagvattenstrategi som beskriver reningskraven för dagvatten, har ni 

i så fall möjlighet att bifoga strategin? 

 

 Bifogar vår nuvarande policy arbetet med en ny dagvattenpolicy i kommunen pågår 

just nu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vaggeryd Kommun 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster medför en möjlighet att ta ut en 

dagvattentaxa. Använder ni er av denna möjlighet? 

Ja 

Beskriv kortfattat hur dagvattentaxan är uppbyggd, vad grundar ni den på? 

VA-taxan i sin helhet är uppdelad i två olika avgifter, "anläggningsavgiften" som 

betalas vid anslutning av en fastighet till kommunens VA-anläggning samt 

"brukningsavgiften" som betalas löpande därefter. 

Dagvattenavgift tas ut både i anläggningsavgiften och i brukningsavgiften inom de 

områden där omhändertagande av dagvatten ingår i kommunens verksamhetsområde 

för VA. Dagvattentaxan är i sig uppdelad i två delar, "dagvatten fastighet" och 

"dagvatten gata". Dagvatten fastighet omfattar omhändertagande av det dag-

/dränvatten som släpps från fastigheter till kommunens VA-anläggning och dagvatten 

gata omfattar omhändertagandet av dagvatten från kommunal gata (gäller för de 

fastigheter som ligger i anslutning till en kommunal gata med dagvattensystem). 

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster paragraf 27 ska ”Den som ansvarar 

för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala en avgift för en 

allmän va- anläggning, om 1. den allmänna platsmarken finns inom va-anläggningens 

verksamhetsområde, och 2. bortledande av vatten från den allmänna platsmarken 

behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Avgiften skall avse 

bortledande av vatten från den allmänna platsmarken, från det att huvudmannen har 

ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och informerat den som är 

avgiftsskyldig om detta.” Detta har medfört att tvister har uppkommit inom kommuner 

och bland annat mot Trafikverket. Tar ni ut en avgift för avledning av dagvatten från 

allmän platsmark och i så fall hur? 

Enligt vår VA-taxa ska en avgift per kvm allmän platsmark tas ut vid anordnande av 

dagvattenbortledning. Detta gäller både för anläggningsavgiften och 

brukningsavgiften. 

På vilket sätt tar ni hänsyn till lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) i er 

taxekonstruktion?  

. Vid LOD räknas delen "dagvatten fastighet" i dagvattentaxan bort från både 

anläggnings- och brukningsavgift. 

Har kommunen några publicerade föreskrifter/villkor för dagvattentaxan, har ni i så 

fall möjlighet att bifoga dem?  

Enbart de föreskrifter som anges i kommunens VA-taxa finns i dagsläget. Jag bifogar VA-taxan i 

separat mail. 

 Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster paragraf 6 ska ”Om det med hänsyn 

till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller 

avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall 
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kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet 

finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.” Hur har 

detta krav påverkat er, har ni vidtagit några åtgärder efter att Lag(2006:412) om 

allmänna vattentjänster trädde i kraft? 

Länsstyrelsen har med stöd av 6§ LAV förelagt kommunen att anlägga allmän VA-

anläggning i två olika områden (byar) inom kommunen. Kommunen har beslutat om 

nytt versamhetsområde för VA i byn Åker samt beslutat att utöka verksamhetsområdet 

i byn Bondstorp i enlighet med Länsstyrelsens förelägganden. I Åker färdigställdes 

den allmänna VA-anläggningen under hösten 2014 och i Bondstorp pågår arbetet just 

nu och utbyggnaden av anläggningen beräknas vara klar till årsskiftet. Kommunen 

håller på att ta fram en ny VA-plan där ytterligare områden som är aktuella för 

kommunalt VA förs in i planeringen 

Använder ni er av särtaxa för att finansiera utbyggnaden av vatten och avlopp i 

områden kopplade till paragraf 6? 

Än så länge har särtaxa inte använts

Hur hantera ni de äldre fastigheter som är anslutna till kombinerade system? 

I dagsläget inventerar vi vilka fastigheter som har dagvatten kopplat till vårt 

spillvattennät områdesvis. Inga ytterligare åtgärder har vidtagits ännu 

Vid separering av kombinerade system kan en kostnad för ledningsomläggning 

uppkomma för anslutande fastigheter. Hur hanterar ni denna kostnad?  

Än så länge har vi inte krävt separering av dagvatten på någon äldre fastighet utan att 

andra åtgärder på fastighetens VA-ledningar har varit aktuella samtidigt. Därför har vi 

inte tagit fram riktlinjer för hur kostnaden för separering ska hanteras ännu. 

Har er kommun en dagvattenstrategi som beskriver reningskraven för dagvatten, har ni 

i så fall möjlighet att bifoga strategin?  

Nej. Dock pågår ett gemensamt arbete inom Jönköpings län där en guide för 

framtagande av dagvattenstrategi tas fram. Länsstyrelsen är sammankallande i detta 

arbete. 
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Taxa för Aneby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2014. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Aneby Miljö & Vatten AB. 

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till huvudmannen. 

§ 1

För att täcka nödvändiga kostnader för Aneby kommuns allmänna vatten- och

avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens

verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. Avgiftsskyldig är alternativt den som

enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare.

Avgiftsskyldig för ändamålet Dg (dagvatten från allmän platsmark) är även den som ansvarar

för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen

om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3

I dessa taxeföreskrifter avses med

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 

beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs 

fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses 

att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 

användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor  Förvaltning Stormarknader 

Butiker Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell  Restauranger 

Hantverk Småindustri 

Utbildning Sjukvård 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 

bebyggts. 

Lägenhet, definition för beräkning av anläggningsavgifter: ett eller flera utrymmen i byggnad 

som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, 

eller därmed jämställd fastighet, där begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av 

byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m
2
 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard

SS 02 10 53 som en lägenhet. 

Våningsyta, definition för beräkning av brukningsavgifter, bestäms efter de ritningar enligt 

vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen 

godkänner. Våningsytan utgör den sammanlagda ytan av samtliga våningar, inberäknat 

källarvåningar, som i varje våningsplan begränsas av omgivande ytterväggars utsidor. 

Vindsvåning medräknas i den utsträckning den är inredd eller enligt gällande bestämmelser 

Bilaga 10
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får inredas till varaktig bostad eller arbetsplats eller därmed jämförligt ändamål. Källare 

räknas som våning oavsett inredning. Våningsytan definieras som bruttoarea (BTA) enligt 

SS 02 10 53. 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som 

allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 

motsvarar sådan mark. 

§ 4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Nej 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Nej 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 

upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om 

förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 

avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 

fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster 

angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten 

blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 

platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna 

vattentjänster är uppfyllda.  

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 

avgiftsskyldighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med: 

Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df om 40 000 kr om 50 000 kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 

och Df, om 40 000 kr om 50 000 kr 

c) en avgift per m
2
 tomtyta om 26,81 kr/m

2
om 33,51 kr/m

2

d) en avgift per lägenhet om 13 833 kr/lgh om 17 291 kr/lgh 

e)* en grundavgift för bortledande av  

Df, om bortledande av dagvatten sker utan 

att förbindelsepunkt för  

Df upprättats. om 14 000 kr om 17 500 kr 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift

enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 7 eftersom servisledning

och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 

a) lika mellan fastigheterna.

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 

annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den 

tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 

5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna 

enligt 5.1 a), b), d) och e). Fastighetens storlek utanför detaljplanelagt område begränsas till 

1600 m
2
.

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den 

mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 

7.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 

annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall 

erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 
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5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som 

härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 

fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 

för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 

§ 6

6.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

Bostadsfastighet 

Servisavgift 5.1 a) 100 % 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100 % 

Tomtyteavgift 5.1 c) 100 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 0 % 

Grundavgift för Df, om FP för Df inte upprättats 5.1 e) 100 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) 

och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt 

för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket. 

6.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

Bostadsfastighet 

Tomtyteavgift 5.1 c) *) 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 100 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra

stycket så medger.
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§ 7 

7.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas 

reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) 

Två ledningar 85 % av avgift enligt 5.1 a) 

Tre ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) 

 

Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP 5.1 b)  30 % 50 % 20 % - 

Tomtyteavgift 5.1 c) 30 % 50 % - 20 % 

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30 % 50 % - 20 % 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100 % - 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e). 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

 

7.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 

förelegat, skall erläggas avgifter enligt 7.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 

tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a) även 

om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

 

7.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 

servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 7.1, erläggas en etableringsavgift om 

100 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader 

till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

 

§ 8 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 

anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m
2
 allmän platsmark för 

anordnande av dagvattenbortledning, avser 

hårdgjord yta om 63,00 kr om 78,75 kr 

en avgift per m
2
 allmän platsmark för 

anordnande av dagvattenbortledning, avser 

grönyta om 6,00 kr om 7,50 kr 
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§ 9

Avgifter enligt § 5 beslutas årligen av Kommunfullmäktige.

§ 10

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp

i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall

enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–7 får huvudmannen i stället 

komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 11

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 

dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

11.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på 

årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är 

betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om 

fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § 

räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den 

första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall 

erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 11.2. 

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, eller 6.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 

förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att 

bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till 

huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna 

anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit 

sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 12

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen

ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt

nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen

överenskomna kostnader härför.

12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig 

och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta 

dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn 

till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 

servisledningens allmänna del. 

12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge 

än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 

fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns 

skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 13–20) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 13

13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år: 

upp till 100 m
2
 våningsyta

100 – 300 m
2
 våningsyta

därefter per påbörjat 100 m
2

om 1 989,36 kr 

om 3 103,32 kr 

om 1 072,15 kr 

om 2 487 kr 

om 3 879 kr 

om 1 340 kr 

b) en avgift per m
3
 levererat vatten om 24,71 kr om 30,89 kr 

13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för såväl V som S reduceras avgifterna.  

Följande avgifter, uttryckta i procent av full avgift, skall därvid erläggas för resp. ändamål: 

V S 

Fast avgift 13.1 a) 40 % 60 % 

Avgift per m
3

13.1 b) 40 % 60 % 

13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 

huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tills vidare inte skall 

fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1b) ut efter en antagen förbrukning om 150 

m³/lägenhet och år för permanentbostad och med 100 m³/lägenhet och år för fritidsbostad. 

13.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1b). Om mätning inte sker, 

antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per lägenhet. 

13.5 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 

mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 

kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt 

att uppskatta förbrukningen. 
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Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 

huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens va-

nämnd.  

13.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 

skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad 

som framgår av § 16. 

13.7  För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvatten-

ledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 70 % av avgiften enligt 13.1 b). Beloppet 

avrundas till närmaste hela öretal. 

§ 14

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 

avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för 

spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.  

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 

vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen 

och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 

levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

§ 15

För obebyggd fastighet skall brukningsavgift inte erläggas. 

§ 16

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 

fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 

åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:  

Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare 600 kr 750 kr 

Uppsättning av vattenmätare 600 kr 750 kr 

Byte av vattenmätare (exkl. vattenmätare) 600 kr 750 kr 

Avstängning av vattentillförsel 300 kr 375 kr 

Påsläpp av vattentillförsel 300 kr 375 kr 

Montering och demontering av strypbricka 

i vattenmätare 

600 kr 750 kr 

Undersökning av vattenmätare (inkl nedtagning 

och uppsättning) 

1 000 kr 1 250 kr 

Avläsning av vattenmätare 300 kr 375 kr 
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Länsning av vattenmätarbrunn 600 kr 750 kr 

Förgäves besök vid avtalad tid 300 kr 375 kr 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 

tillägg om 50 % av ovan angivna belopp. 

§ 17

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp 

i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall 

enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13-15 får huvudmannen i 

stället komma överens med fastighetsägaren om avgiftens storlek. 

§ 18

Avgift enligt 13.1a) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut 

av huvudmannen. Avgift enligt 13.1b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning 

förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i §§ 13 och 14. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på 

obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen 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 skall ske i genomsnitt minst en gång per år. Va-mätare avläses vart tredje 

år av huvudmannen. För mellanliggande år sker avläsning genom abonnentens försorg. Vid 

varje extra avläsning som utförts av huvudmannen och som enligt avläsningssystemet skall 

utföras av respektive abonnent debiteras en avgift enligt § 16. Avläsning och debitering skall 

därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse, avgift 

enligt § 16. 

§ 19

19.1 Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller 

möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild 

åtgärd påkallats på grund av fastighetens va-förhållanden, får huvudmannen i stället komma 

överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 20

Avgifter enligt §§ 13 och 16 beslutas årligen av Kommunfullmäktige. 
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TAXANS INFÖRANDE 

§ 21

Denna taxa träder i kraft 2015-01-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.7 samt § 

14 som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den 

vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släppts ut efter den angivna dagen 

för taxans ikraftträdande. 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 

tolkning av denna taxa prövas av Statens va-nämnd jämlikt 53 § lagen om allmänna 

vattentjänster. 
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TAXA 

för Eksjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige 2009-11-26 § 190. 

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Eksjö Energi AB. Avgifter 

enligt denna taxa ska betalas till huvudmannen. 

Nedanstående avgifter är antagna av kommunfullmäktige 2014-11-27 § 42 och gäller från och 

med 2015-01-01. 

§ 1

För att täcka nödvändiga kostnader för Eksjö kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 

verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster 

(2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som 

ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i 

lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.  

§ 2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter 

(periodiska avgifter). 

§ 3

I dessa taxeföreskrifter avses med 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 

beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. 

Lokalfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 

beviljat bygglov avses att bebyggas för ändamål där lokalytan är det viktigaste sett ur 

användarsynpunkt. 

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor Förvaltning Stormarknader 

Butiker Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell Restauranger Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan 

jämställs med lokalfastighet. 

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu inte 

beviljats bygglov. 
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 

fråga om sådana utrymmen i lokalfastighet enligt ovan, räknas varje påbörjat 150-tal m2

bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 021053 som en lägenhet. 

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som 

allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 

motsvarar sådan mark. 

§ 4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggnings- Bruknings- 

  avgift avgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och drän.vattenavlopp från Ja Ja* 

fastighet 

Dg, dagvattenavlopp från allmän Ja Ja* 

platsmark 
*) avgift ingår i spillavloppsavgiften. 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när 

huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat 

fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 

avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 

fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster 

angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för avledande av 

dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 

avgiftsskyldighet inträder. 
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-12) 

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5

5.1 För bostadsfastighet och lokalfastighet ska anläggningsavgift betalas. 

Avgift utgår per fastighet med: 

a) en avgift avseende framdragning av varje

uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter

för V, S och Df om 65 625 kronor 

b) en avgift avseende upprättande av varje upp- 

 sättning förbindelsepunkter för V, S och Df om 65 625 kronor 

c) en avgift per lägenhet för bostadsfastighet

enligt följande intervall per fastighet:

1-10 lägenheter om 18 750 kronor 

11-20 lägenheter om 13 556 kronor 

21-30 lägenheter om 9 769 kronor 

31 – lägenheter om 5 281 kronor 

d)* en grundavgift för bortledande av Df, om 

bortledande av dagvatten sker utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats. om 23 000 kronor 

* Avgift enligt 5.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a och b). I det fall avgift

enligt 5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning i

detta fall inte lagts och förbindelsepunkt inte har upprättats för Df.

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 

5.1 a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 

annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

5.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter 

ska betalas avgifter enligt 5.1 a) och b). 

5.6 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse 

på fastighet ska avgift betalas enligt 5.1 c) för varje tillkommande lägenhet. 

5.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 d). 
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§ 6

6.1 För annan fastighet ska anläggningsavgift betalas. 

Avgift utgår per fastighet med: 

a) en avgift avseende framdragning av varje

uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter

för V, S och Df om 65 625 kronor 

b) en avgift avseende upprättande av varje upp- 

 sättning förbindelsepunkter för V, S och Df om 65 625 kronor 

c) en avgift per m2 tomtyta om 18,75 kronor 

d)* en grundavgift för bortledande av Df, om 

bortledande av dagvatten sker utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats. om 23 000 kronor 

* Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift

enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning i

detta fall inte lagts och förbindelsepunkt inte har upprättats för Df.

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 

6.1 a) lika mellan fastigheterna. 

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 

eller annan karta som huvudmannen godkänner. 

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 

tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte 

utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 

resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag 

anståndet beviljats tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § 

räntelagen. 

6.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter 

ska avgifter betalas enligt 6.1 a) och b). 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta 

som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd. 
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6.7 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 

för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 d). 

§ 7

7.1 För obebyggd fastighet ska del av full anläggningsavgift betalas. 

Avgift utgår per fastighet med: 

Bostads- Annan 

fastighet fastighet 

Servisavgift 5.1 a 100 % 6.1 a 100 % 

Avgift per FP 5.1 b 100 % 6.1 b 100 % 

Tomtyteavgift - 6.1 c 70 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c 0 % - 

Grundavgift för Df om 

FP för Df inte upprättats 5.1 d 100 % 6.1 d 100 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande: 

Bostads- Annan 

fastighet fastighet 

Tomtyteavgift - 6.1 c 30 % 

Lägenhetsavgift 5.1 c 100 % - 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

§ 8

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska reducerade 

avgifter betalas enligt följande: 

Avgift för framdragen servisledning 

- en ledning 70 % av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a) 

- två ledningar 85 % ”-

- tre ledningar 100 % ”-
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Avgifter i övrigt 

V S Df Dg 

Avgift per FP 5.1 b 30 % 50 % 20 % - 

Lägenhetsavgift 5.1 c 30 % 50 % - 20 %

Grundavgift för Df utan FP 5.1 d 100 % 

Avgift per FP 6.1 b 30 % 50 % 20 % - 

Tomtyteavgift 6.1 c 30 % 50 % - 20 %

Grundavgift för Df utan FP 6.1 d 100 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 

förelegat, ska avgifter betalas enligt 8.1. 

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 

servisledningar ska, utöver avgift enligt 8.1, en etableringsavgift betalas om 30%  av avgiften 

enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att 

arbete ej utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 

§ 9

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 

anläggningsavgift. Avgiftens storlek fastställs vid varje enskilt tillfälle genom avtal 

§ 10

Avgifter och reduktioner enligt §§ 5–6  är baserade på Entreprenadindex E84, 50% 311 

Jordarbeten  (indextalen för 2009-09:311) och 50% 322 Läggning av PVC-rör 

(indextalen för 2009-09:322). När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera 

avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 

§ 11

Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp i 

beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, 

ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 5-8 och 9 får 

huvudmannen och fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig istället träffa avtal om 

avgiftens storlek. 
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§ 12

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas 

dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

12.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska 

bärkraft och övriga omständigheter, ska om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet 

ställs, avgiften fördelas på årliga inbetalningar under viss tid, dock högst 10 år. Ränta ska 

erläggs enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden 

från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas 

eller ränta ska erläggas enligt 12.2. 

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 

förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att 

bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till 

huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna 

anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta ut enligt 12.2 för tiden från det två månader förflutit 

sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 13

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen 

ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än verket funnit 

erforderligt, ska fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen 

överenskomna kostnader härför. 

13.2 Begär fastighetsägare att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig och 

finner huvudmannen skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren skyldig bekosta dels den 

nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den 

tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens 

allmänna del. 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge 

än redan befintlig, är verket skyldigt att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens 

del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med 

hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 13-20) 

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 14

14.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas. 

Avgift utgår per fastighet med: 

a) en fast avgift per år och per mätställe* om 1 133 kr 

b) en avgift per m3 levererat vatten om 20,30 kr 

c) en avgift per år och lägenhet för bostads- 

   fastighet och därmed jämställd fastighet om 1 133 kr 

d) en avgift per år och mätare för lokalfastighet

och annan fastighet enligt följande

Qn 2,5 om 8 821 kr 

Qn 6 om 17 642 kr 

Qn 10 om 35 284 kr 

*) Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 

avgifterna. Följande avgifter ska därvid betalas för resp. ändamål: 

Vatten Avlopp 

Fast avgift 14.1 a,b 30 % 70 % 

Avgift /m3 14.1 c 30 % 70 % 

Avgift/lägenhet 14.1 d 30 % 70 % 

Avgift/tomtyta  14.1 e 30 % 70 % 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

§ 14.3

Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 

huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte 

ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen 

årsförbrukning om 150 m3/lägenhet i bostadsfastighet. 

14.4 För s k byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, 

antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 

14.5 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 

mätaren, om huvudmannen anser det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. 
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Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 

kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt 

att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 

huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens va-

nämnd. 

14.6 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 

ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad 

som framgår av § 17. 

14.7 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattennätet 

(kylvatten o dyl.), ska betalas avgift med 30 % av avgiften enligt 14.1 b. 

§ 15

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 

brukningsavgift. Avgift utgår enligt nedan (inkl moms): 

en avgift per m2 allmän platsmark 

för bortledning av dagvatten om 2,70 kr 

§ 16

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd 

eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för 

spillvattenavlopp betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 

vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen 

och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter 

levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 
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§ 17

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 

fastighetsägarens åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller 

annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

Nedtagning av vattenmätare 743 kr 

Uppsättning av vattenmätare 743 kr 

Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 594 kr 

Moms utgår ej 

Avstängning av vattentillförsel 743 kr 

Påsläpp av vattentillförsel 743 kr 

Tillkopplingsavgift – moms utgår ej 1 200 kr 

Provning av vattenmätare 857 kr 

Frusen vattenmätare 970 kr 

Ersättning vattenmätare 970 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn  1 085 kr 

Förgävesbesök 743 kr 

För tjänster på annan tid än kontorstid tillkommer 100 % 

§ 18

Om kostnaden för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp i 

beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, 

ska enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§14-16 får huvudmannen 

och fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig istället träffa avtal om avgiftens storlek 

§ 19

Avgift enligt 14.1 a), c), och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller 

halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på 

grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i §§ 14 

och 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas 

dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 12.2. 

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. Avläsning och debitering ska 

därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 
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§ 20

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller 

möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild 

åtgärd påkallats på grund av fastighetens va-förhållanden, har huvudmannen rätt att träffa 

avtal om brukningsavgiftens storlek. 

TAXANS INFÖRANDE 

§ 21

Denna taxa träder i kraft 2010-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.4 och 14.6 

samt § 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i 

fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter 

den ovan angivna dagen för taxa ikraftträdande. 

*** 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 

tolkning av denna taxa prövas av statens va-nämnd jämlikt 53 § lagen om allmänna 

vattentjänster. 
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Vatten- och avloppstaxa 
2015 

Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27 
(§ 252)

Alla belopp inkluderar moms 

Bilaga 13



1 
 

 
 
TAXA 
 
För Jönköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
 
Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27 
 
§ 1 
 
Till täckande av nödvändiga kostnader för Jönköpings kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet inom anläggningens verksamhetsområde och 
annan som enligt § 4 och 5 lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med 
fastighetsägaren, betala avgifter enligt denna taxa. 
 
I det följande avses med ”va-verket” kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning. 
 
§ 2 
  
Avgifterna utgörs av dels anläggningsavgifter, dels brukningsavgifter. 
 
§ 3 
 
Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggd fastighet. 
 
Bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. 
 
Med bostadsfastighet jämställs sådan fastighet inom område för bostadsändamål som är 
bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för kontors-, förvaltnings-, affärs-, 
hantverks-, småindustri- eller därmed jämförligt ändamål. 
 
Annan fastighet är fastighet som ej kan jämställas med bostadsfastighet. 
 
Bebyggd fastighet, för vilken den allmänna va-anläggningen inte brukas, räknas som 
obebyggd fastighet. 
 
§ 4 
 
Mom 1     Avgiftsskyldighet föreligger enligt 24-26 §§ lagen om allmänna vattentjänster för 
följande ändamål: 
 
V     vattenförsörjning till fastighet 
S     spillvattenavlopp från fastighet 
D     dag- och dränvattenavlopp från fastighet samt från allmänna platser 
 
Mom 2     Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och D inträder när va-verket 
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägaren därom. Avleds D 
till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet 
när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om 
detta. 
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Härvid förutsätts att de i §§ 24-26 lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar 
för avgiftsskyldighetens inträde är uppfyllda. 

I     Anläggningsavgifter 

§ 5

Mom 1     För bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet skall vid 
avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 mom 1 angivna ändamål erläggas anläggningsavgift med: 

a) en servisavgift enligt taxebilaga I pkt 1 
b) en grundavgift per förbindelsepunkt ”- 
c) en avgift per m2  tomtyta ”- 
d) en avgift per lägenhet ”- 

Mom 2     Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 
eller annan karta som va-verket godkänner. 

Tomtytan överstigande 3 000 m2 men ej överstigande 6 000 m2 reduceras med ca 25% och 
tomtytan överstigande 6 000 m2 med ca 40%. För bostadsfastighet med en eller två lägenheter 
(=småhus) reduceras dock den avgiftspliktiga tomtytan överstigande 1 000 m2 men ej 
överstigande 2 000 m2 med ca 25% och tomtytan överstigande 2 000 m2 med ca 40%. 
Avgiften för tomtyta tas endast ut intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 
mom 1 a, b och d. 

Tariffbeloppen i taxebilaga I har beräknats med hänsyn till dessa reduktioner. 

Med lägenhet avses därvid vad som framgår nedan av mom 3 3:e stycket. 

Utöver den i andra stycket angivna reduktionen äger va-verket medge reduktion av 
avgiftspliktig tomtyta för fastighet som enligt § 3 är jämställd med bostadsfastighet, om 
fastigheten har så stor areal och är så belägen att va-verkets kostnad för det lokala va-nätet i 
förhållande till fastighetens areal är väsentligt lägre än för fastigheter inom 
verksamhetsområdet i allmänhet. 

Mom 3     Antal lägenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats eller eljest 
efter ritning eller uppmätning som va-verket godkänner. 

Bostadsfastighet med våningsyta mindre än 250 m2 bruttoarea (BTA) skall anses omfatta 
endast en lägenhet. 

Med lägenhet avses därvid avskilda och med egen stängbar ingång från det fria eller från 
trapphus eller korridor försedda utrymmen bestående av ett eller flera rum. Till lägenhet hör 
kök eller kokmöjlighet (kokvrå, kokskåp), tillgång till vatten, avlopp och avträde och kan 
även höra extra utrymmen utanför den avskilda lägenheten. I fråga om sådan fastighet som 
enligt § 3 är jämställd med bostadsfastighet och sådan utrymme i bostadsfastighet som 
används för rörelse såsom affär, kontor, verkstad, samlingslokal e dyl räknas varje påbörjat 
120-tal m2  bruttoarea (BTA) i berörda våningar som en lägenhet.
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Va-verket äger medge reduktion av avgiftspliktig lägenhet för fastighet som enligt § 3 är 
jämställd med bostadsfastighet, om behov av va-installation i byggnad bedöms vara väsenligt 
mindre än normalt eller ej föreligga. 
 
Mom 4     Sker om- eller tillbyggnad eller uppförs ytterligare byggnad på fastighet eller ökas 
fastighetens tomtyta, skall erläggas tilläggsavgift enligt mom 1 c för den tillkommande 
tomtytan och enligt mom 1 d för de tillkommande lägenheterna enligt § 5 mom 3. 
 
Vid ny bebyggelse på redan befintlig (ej nybildad) förut bebyggd fastighet, för vilken den 
allmänna va-anläggningen nyttjats före nybebyggelsen, skall inte erläggas avgift för 
nybyggnad som till omfattning motsvarar den genom nybyggnaden ersatta förutvarande 
bebyggelsen, utan endast tilläggsavgift för den tillkommande tomtytan och de tillkommande 
lägenheterna enligt § 5 mom 3. 
 
Vid beräkning av tilläggsavgift för tillkommande tomtyta skall iakttas reduktionsreglerna i 
mom 2. 
 
Mom 5     Är förbindelsepunkten för ett visst ändamål gemensam för två eller flera 
fastigheter, fördelas servisavgiften enligt mom 1 a och grundavgift per förbindelsepunkt enligt 
mom 1 b avseende det ifrågavarande ändamålet lika mellan fastigheterna. Beloppet avrundas 
till närmaste tiotal kronor. 
 
Mom 6     I fall servissträckan fram till förbindelsepunkt för fastighet överstiger 30 meter, 
skall för den överstigande sträckan per meter ledningslängd för V, S och D erläggas en avgift 
med ett belopp enligt taxebilaga I pkt 3. 
 
§ 6 
 
Mom 1     För annan fastighet skall avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 mom 1 angivna 
ändamål erläggas anläggningsavgift med: 
 
a)     en servisavgift   enligt taxebilaga I pkt 2 
b)     en grundavgift per förbindelsepunkt ”- 
c)     en avgift per m2 tomtyta  ”-  
 
 
Mom 2     Tomtytan utgöres av fastighetens areal eller förrättningskarta, nybyggnadskarta 
eller annan karta som va-verket godkänner. 
 
Tomtyta överstigande 5 000 m2 men ej överstigande 20 000 m2 reduceras med ca 23%, 
tomtyta överstigande 20 000 m2  men ej överstigande 100 000 m2 med ca 55% och tomtyta 
överstigande 100 000 m2 med ca 83%. 
 
Tariffbeloppen taxebilaga I har beräknats med hänsyn till dessa reduktioner. 
 
Mom 3     Utöver den i mom 2 angivna reduktionen äger va-verket medge reduktion av 
avgiftspliktig tomtyta för fastigheten, om fastigheten har så stor areal och är så belägen att va-
verkets kostnad för det lokala va-nätet i förhållande till fastighetens areal är väsentligt lägre 
än för fastigheter inom verksamhetsområdet i allmänhet. 
 
Va-verket äger medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för sådan del av fastighets 
areal som tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 
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Mom 4     Ökas fastighetens tomtyta, skall erläggas tilläggsavgift enligt mom 1 c för den 
tillkommande tomtytan. 

Vid beräkning av tilläggsavgift för tillkommande tomtyta skall iakttas reduktionsreglerna i 
mom 2. 

Mom 5     Är förbindelsepunkt för ett visst ändamål gemensam för två eller flera fastigheter, 
fördelas servisavgiften enligt mom 1 a och grundavgift per förbindelsepunkt enligt mom 1 b 
avseende det ifrågavarande ändamålet lika mellan fastigheterna. Beloppet avrundas till 
närmaste tiotal kronor. 

Mom 6     I fall servissträckan fram till förbindelsepunkt för fastighet överstiger 30 meter, 
skall för den överstigande sträckan per meter ledningslängd för V, S och D erläggas en avgift 
med ett belopp enligt taxebilaga I pkt 3. 

§ 7

Mom 1     För obebyggd fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande liksom för 
bebyggd fastighet för vilken den allmänna va-anläggningen inte brukas, skall erläggas 
avgifter enligt § 5 mom 1 a, 1 b, 1 c och 1 d eller § 6 mom 1 a, 1 b och 1 c. Avgift enligt § 5 
mom 1 d begränsas till att omfatta en lägenhet om fastigheten inte är bebyggd. 

Med hänsyn till bebyggelseutvecklingen inom ett visst område m fl omständigheter äger 
kommunstyrelsen bestämma att anläggningsavgifter för fastigheter, som avses i föregående 
stycke, inom sådant område tills vidare inte skall tas ut. 

Mom 2     Bebyggs obebyggd fastighet eller vill ägare av bebyggd fastighet som avses i mom 
1 bruka den allmänna anläggningen, skall avgift enligt § 5 mom 1 c och 1 d eller § 6 mom 1 c 
erläggas. Avgift tas härvid ut endast för avgiftspliktig tomtyta utöver den för vilken avgift 
enligt mom 1 tidigare erlagts eller för tillkommande lägenheter utöver en lägenhet. Vidare 
skall i förekommande fall ersättning erläggas enligt § 10 mom 2. 

§ 8

Mom 1     Föreligger inte avgiftsskyldighet för alla de § 4 mom 1 angivna ändamålen, 
nedsätts avgiften enligt § 5 mom 1 eller § 6 mom 1 med procentsats som i nedanstående tabell 
för varje särskilt fall anges. 

REDUKTION 

AVGIFT Vid avgiftsuttag för V Vid avgiftsuttag för 
avlopp (S+D) 

a) servisavgift Avgift tas ut endast för faktisk framdragen 
servisledning 

b) grundavgift per förbindelsepunkt Ej reduktion 
c) avgift per m2 tomtyta 25 % 25 % 
d) avgift per lägenhet 25 % 25 % 
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 Om dagvatten ej anslutes vid avgiftsuttag för avlopp (S+D) reduceras tomtyteavgiften och 
i förekommande fall lägenhetsavgiften enligt taxebilaga I med 25 %.   

 
Mom 2     Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket sådan skyldighet inte tidigare 
förelegat, skall erläggas tilläggsavgift motsvarande procentuell reduktion enligt mom 1 i den 
anläggningstaxa som gäller vid tidpunkten för avgiftsskyldighetens inträde för det 
ifrågavarande ändamålet. I förekommande fall skall även erläggas ersättning 
enligt § 10 mom 2. 
 
§ 9 
 
Denna paragraf reserveras för eventuell indexreglering av anläggningsavgifterna. 
 
§ 10 
 
Mom 1     Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna anläggningsavgift enligt §§ 5-8 eller 
tilläggsavgift enligt § 5 mom 4 och § 6 mom 4 enligt ovan angivna grunder eller är, på grund 
av bebyggelsens lokalisering, terräng- eller markförhållandena eller andra omständigheter, 
kostnaden för att bereda fastigheten möjlighet att bruka anläggningen avsevärt högre eller 
lägre än för fastigheter inom verksamhetsområdet i allmänhet, äger tekniska nämnden enligt 
38 § lagen om allmänna vattentjänster träffa avtal om anläggningsavgiftens storlek. Erfordras 
vid anslutning av fastighet till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen särskilda 
anordningar (t ex pumpanläggningar) eller djupareläggning av va-ledningar, äger tekniska 
nämnden jämväl i sådant fall enligt ovan angivet lagrum träffa avtal om ersättning utöver 
ovan angivna anläggningsavgifter. 
 
Vid ingående avtal som i föregående stycke sägs skall iakttas de principer om täckning av 
nödvändiga kostnader och om kostnadsfördelning som ligger till grund för denna 
anläggningstaxa. 
 
Mom 2     Servisavgift enligt § 5 mom 1 a och 1 b eller § 6 mom 1 a och 1 b förutsätter att 
servisledningar av va-verket utförts fram till förbindelsepunkt för fastighet i samband med 
utförande av ledning i gata, väg e dyl. I andra fall påförs fastighetsägaren för täckning av den 
merkostnad för servisernas utförande, som uppkommer till följd av att de utförts senare på 
grund av fastighetsägarens önskemål eller åtgärd, nybildning av fastighet genom tomtdelning 
e dyl, ett belopp enligt taxebilaga I pkt 4. 
 
§ 11 
 
Sedan avgiftsskyldighet inträtt enligt § 4 mom 2, skall anläggningsavgift enligt §§ 5-10 och 
tilläggsavgift enligt § 5 mom 4 eller § 6 mom 4 betalas inom tid som anges i räkning. 
 
Uppgår anläggningsavgiften till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens 
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, skall, om fastighetens ägare begär det samt 
godtagbar säkerhet ställs, avgiften jämte ränta på obetalt belopp fördels på årliga inbetalningar 
under viss tid, högst tio år. Ränta skall erläggas enlig 5 § räntelagen på varje del av avgiften 
som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till 
dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt tredje stycket. 
 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta 
enligt 6 § räntelagen från dagen för anfordran. 
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Avgiftsskyldighet enligt § 5 mom 4, § 6 mom 4 eller § 7 mom 2 föreligger, då bygglov för 
däri avsett ändrat förhållande meddelats eller sådant ändrat förhållande, dvs ökning av 
tomtytan eller antalet lägenheter enligt § 5 mom 3, inträtt utan att bygglov erfordrats eller 
meddelats. Meddelar fastighetsägaren inte när det ändrade förhållanden inträtt, skall erläggas 
dröjsmålsränta som i tredje stycket sägs för tiden från och med två månader efter det 
avgiftsskyldigheten inträtt och till dess tilläggsavgiften betalas. 
 
Fastighetsägare kan kräva återbetalning av anläggningsavgift för fastighet där beviljat 
bygglov ej har utnyttjats och har förfallit och nytt bygglov inte beviljas. 
 
§ 12 
 
Mom 1     Om efter ansökan och särskilt medgivande av va-verket ledning utförts på annat 
sätt eller försetts med andra anordningar än vad verket funnit erforderligt eller extra 
servisledning anlagts, skall fastighetsägare, som begärt arbetets utförande, förutom 
anläggningsavgift och tilläggsavgift enligt §§ 5-10 erlägga ersättning härför inom tid som 
anges i räkning. 
 
Mom 2     Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras i stället för och med annat 
läge än redan befintlig och finner va-verket skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren 
skyldig ersätta kommunen med den nya servisledningens allmänna del med belopp enligt 
taxebilaga I, servisavgift och grundavgift per förbindelsepunkt och i förekommande fall även 
pkt 4 enligt § 10 mom 2. 
 
Mom 3     Finner va-verket påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge 
än redan befintligt, är verket skyldigt att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens 
del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinnes skäligt med 
hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
 
 
II     Brukningsavgifter 
 
§ 13 
 
Mom 1     I fråga om fastighet, för vilken den allmänna va-anläggningen brukas, skall 
brukningsavgift erläggas enligt taxebilaga II punkterna A och B. 
 
Mom 2     Därest va-verket medgett att för fastighet, för vilken den allmänna va-anläggningen 
brukas, vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, bestäms den 
avgiftspliktiga renvattenmängden till 240 m3/år för enbostadsfastighet och för övriga 
bostadsfastigheter och andra fastigheter enligt följande tabell: 
 
 
Enhet 

Vattenmängd per 
enhet, 
m3/år 

Lägenhet  (basmängd) 50 
Badrum 30 
Duschrum 30 
WC 30 
Bostadsrum 10 
Tvättstuga 10 
Garage 10 
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Mom 3     För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt mom 1. Om mätning inte 
sker, antas därvid den förbrukade vattenmängden uppgå till 50 m3 per lägenhet. 

Dock debiteras minimiavgift motsvarande va-verkets kostnader för anslutning och 
avstängning. 

Beträffande definition av lägenhet hänvisas till mom 2 och § 5 mom 3. 

Mom 4     Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och befinnes mätaren vara 
godkänd, skall fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna erlägga avgift 
enligt taxebilaga II C. 

Mom 5     För spillvattenmängden som enligt va-verkets medgivande i avtal avleds till 
dagvattennätet (såsom ej förorenat kylvatten o dyl) utgår avgift enligt taxebilaga II punkt A2. 
Va-verket upplåter härigenom resurs som anskaffats för att avleda dagvatten vid kraftig 
nederbörd. 

Om denna resurs blir otillräcklig eller annan olägenhet uppstår på grund av denna upplåtelse 
äger va-verket säga upp anslutningarna med ett års varsel om inte annat avtalats. 

§ 14

Avleds inte hela renvattenmängden till avloppsnätet eller tillföres avloppsnätet större 
spillvattenmängd än som svarar mot det levererade renvattenmängden, skall avgift för 
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. Mängden 
skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av särskild ren- eller 
spillvattenmängd eller på  annat sätt, varom överenskommelse träffats mellan va-verket och 
fastighetsägaren eller eljest efter va-verkets uppskattning. 

För fastighet, för vilken såväl ren- som spillvattenanläggningen brukas skall, oberoende av 
vad som ovan sagts, avgift alltid erläggas för spillvattenmängd motsvarande minst 10 % av 
den levererade renvattenmängden. 

§ 15

Denna paragraf reserveras för eventuell framtida reglering. 

§ 16

Denna paragraf reserveras för eventuellt indexreglering av förbrukningsavgifterna. 

§ 17

Är det inte skäligt att beräkna brukningsavgift för viss fastighet enligt de i §§ 13-15 angivna 
grunderna eller är va-verkets kostnad för att låta den allmänna anläggningen brukas för 
fastigheten avsevärt högre eller lägre än för fastigheter inom verksamhetsområdet i allmänhet 
– exempelvis på grund av att avloppsvattnet från fastigheten innehåller föroreningshalter
överstigande det normala hushållsspillvattnets – äger tekniska nämnden enligt 38 § lagen om
allmänna vattentjänster träffa avtal om brukningsavgiftens storlek.
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Vid ingående av avtal som i föregående stycke sägs skall iakttas de principer som täckning av 
nödvändiga kostnader och om kostnadsfördelning som ligger till grund för denna 
brukningstaxa. 
 
§ 18 
 
Brukningsavgift enligt § 13 taxebilaga II punkt A debiteras i efterskott på grundval av enligt 
mätning förbrukad renvattenmängd eller annan grund som anges i §§ 13 och 14. 
 
Brukningsavgift enligt § 13 taxebilagan II punkt B debiteras i efterskott per månad, kvartal, 
tertial eller halvår enligt beslut av tekniska nämnden. 
 
Sker enligt va-verkets beslut mätaravläsning inte för varje debitering får mellanliggande 
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter 
verklig förbrukning skall ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering 
skall därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse, 
uthyrning e dyl. 
 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, utgår dröjsmålsränta på obetalt 
belopp enligt § 11 tredje stycket. 
 
§ 19 
 
Mom 1     Har fastighetsägare begärt att va-verket skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har särskild åtgärd 
eljest påkallats på grund av fastighetens va-förhållanden, påförs brukningsavgift med hänsyn 
till va-verkets kostnader för åtgärden. 
 
Mom 2     Har fastighet med stöd av 43 § lagen om allmänna vattentjänster avstängts från 
vattentillförsel, påförs fastighetens ägare va-verkets kostnader för avstängning och 
återinkoppling enligt taxebilaga II punkt C. 
 
Mom 3     Har fastighetsägare utan giltigt förfall underlåtit att lämna va-verket tillträde till 
fastigheten vid förannonserad nödvändig undersökning, installation eller underhåll, 
exempelvis vattenmätarbyte eller service av LTA-pumpenhet, får va-verket påföra 
fastighetens ägare va-verkets kostnader därför enligt taxebilaga II punkt C. 
 
 
III     Taxans införande 
 
§ 20 
 
Denna taxa träder i kraft 2015-01-01. Brukningsavgifter enligt § 13. Taxebilagan II skall 
därvid tillämpas i fråga om förbrukning efter på bilagan angiven dag för taxans ikraftträdande. 
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Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på angivna taxetariffer. 

Taxa för Jönköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Taxebilaga I – anläggningsavgifter fr o m 2015-01-01        inkl moms 

Typ av anläggningsavgift 

Paragrafhänvisning avser taxebestämmelserna 
antagna av kommunfullmäktige 

Avgift 75% för vatten 
eller avlopp kr 

Totalt kronor 

1. Bostadsfastighet enligt § 5 

1.1 Bostadsfastighet med en eller två 
lägenheter (småhus) eventuellt tillägg se 
pkt 3-5 

1.11 Servisavgift: ej reduktion 
Vatten  6 700:- 
Spillvatten  6 700:- 
Dagvatten  6 700:- 

1.12 Grundavgift per förbindelsepunkt ej reduktion 36 000:- 

1.13 Tomtyteavgift: 
Avgift per m2 tomtyta 
mellan 0 m2 och 1 000 
m2 

36:75 49:00 

Mellan 1 001 m2 och   
2 000 m2 27:45 36:60 

Större än 2 001 m2 21:60 28:80 

1.14 Lägenhetsavgift: 

Lägenhetsavgift för  
1:a lgh 31 875:-/lgh 42 500:-/lgh 

Lägenhetsavgift för  
2:a lgh 19 125:-/lgh 25 500:-/lgh 

1.2 Bostadsfastighet med fler än två 
lägenheter (flerfamiljshus) ev tillägg se 
pkt 3-5 

1.21 Servisavgift: ej reduktion 
Vatten  6 700:- 
Spillvatten  6 700:- 
Dagvatten  6 700:- 

1.22 Grundavgift per förbindelsepunkt ej reduktion 36 000:- 
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Paragrafhänvisning avser taxebestämmelserna 
antagna av kommunfullmäktige 

Avgift 75% för vatten 
eller avlopp kr Totalt kronor 

1.23 Tomtyteavgift: 
Avgift per m2 
tomtyta mellan 0 m2 
och 3 000 m2 

36:75 49:00 

Mellan 3 001 m2 
och 6 000 m2 

27:45 36:60 

Större än 6 001 m2 21:60 28:80 

1:24 Lägenhetsavgift: 
Lägenhetsavgift för  
1:a lgh 31 875:-/lgh 42 500:-/lgh 

Lägenhetsavgift för 
2:a t o m 9:e lgh 19 125:-/lgh  25 500:-/lgh 

Lägenhetsavgift för 
10:e t o m 99:e lgh 13 200:-/lgh  17 600:-/lgh 

Lägenhetsavgift 
utöver 99 st lgh  9 900:-/lgh  13 200:-/lgh 

2 Annan fastighet enligt § 6 ev tillägg se pkt 
3-5

2:11 Servisavgift: ej reduktion 

Vatten  6 700:- 
Spillvatten  6 700:- 
Dagvatten  6 700:- 

2.12 Grundavgift per förbindelsepunkt ej reduktion 36 000:- 

2.13 Tomtyteavgift: 

Avgift per m2 
tomtyta mellan 0 m2 
och 5 000 m2 

40:50 54:00 

Mellan 5 001 och  
20 000 m2   31:05 41:40 

Mellan 20 001 m2

och 100 000 m2 
 18:15 24:20 

Större än 100 001m2    6:75  9:00 
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Typ av anläggningsavgift paragrafhänvisning avser taxebestämmelserna 

3. Tillägg till avgift enligt punkt 1 och 2 ovan för servisledning
utöver 30 m enligt § 5 mom 6 och § 6 mom 6.

Pris per meter servisledning  4 950:- 

4. Tillägg till avgift enligt punkt 1 och 2 ovan vid senare utförande
Enligt § 10 mom 2:

i gatumark eller gångbana (asfaltytor) 29 000:-
i övriga ytor  14 500:- 

5. Proppning av servis

Kostnad för proppning av mer än en servis, per styck 36 250:- 

Moms ingår i ovan angivna taxetariffer. 
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Taxa för Jönköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

TAXEBILAGA II  -  Brukningsavgifter fr o m 2015-01-01       inkl moms 

Slag av avgift För vatten kr För avlopp kr Totalt 
A Mängdavgifter 

1. Avgift per m3 levererat 
vatten 9:45 14:20 23:65 

2. Avgift för ”rent 
spillvatten” som släpps 
till dagvattennätet per m3 - 0:40 0:40 

3. Byggvatten till större 
byggarbetsplatser, per m3 

Minimiavgift   2 633:- 9:45 14:20 23:65 

4. Rabattering vid 
årsförbrukning per 
anslutning   m3 

0-25 000
     25 001-50 000 
     50 001-75 000 
     75 001- 

0 
1:00 
2:00 
3:20 

-
-
-
-

0 
1:00 
2:00 
3:20 

B Fasta avgifter 

1. Årsavgift då 
vattenförbrukning 
kontrolleras genom 
vattenmätare per mätare 
enl ansl  

 20 mm 415:- 620:-       1 035:- 
 25 mm          1 035:-        1 550:-       2 585:- 
 40 mm          2 250:-        3 375:-       5 625:- 
 50 mm          4 475:-        6 725:-     11 200:- 
 80 mm  10 000:-      15 000:-     25 000:- 
100 mm        21 700:-      32 550:-     54 250:- 

2.1 Extra årsavgift för 
vattenmätare placerade i 
vattenmätarbrunn där 
nedstigning krävs 

415:- 415:- 

2.2 Extra årsavgift för 
vattenmätare utrustad för 
fjärregistrering 600:- 600:- 
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Slag av avgift För vatten kr För avlopp kr Totalt 
2.3 Extra årsavgift för tillgång 

till sprinklervatten          5 650:-  5 650:- 

3. Årsavgift då vatten-
förbrukningen ej kon-
trolleras genom vatten-
mätare  

3.1 Enbostadsfastighet. 
Mängdavgift beräknas enl 
A för en brukning av 240 
m3/år 
Fast avgift 415:- 620:-  1 035:- 

3.2 Övrig bostadsfastighet 
och annan fastighet. 
Mängdavgift beräknad 
enligt taxebestämmelser § 
13 mom 2 
Fast avgift enligt B.1 för 
mätare som svarar mot 
förbrukning, min. 415:- 620:- 1 035:- 

C Övriga avgifter 

1. Vattenmätare 

1.1 Intagning för vinter-
förvaring - - 725:- 

1.2 Utsättning efter vinter-
förvaring - - 725:- 

1.3 Ersättning av bruten 
plombering utan övrig 
åverkan - - 725:- 

1.4 Skadad eller sönderfrusen 
mätare. Avgift enl pkt  
C 1.1 + avgift enl pkt  
C 1.5 beroende på 
mätarstorlek - - - 
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Slag av avgift 

 
För vatten kr 

 
För avlopp kr 

 
Totalt 

 1.5 Provning med 
mätnoggrannhet inom 
tillåtna värden: 
Mätarstorl 
20-40 mm   (5-20 m3) 
50 mm        (30 m3) 
50-80 mm   (30-100 m3) 
80-200 mm (100-600 m3) 

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

725:- 
835:- 

      1 000:- 
      1 500:- 

 
      
 1.6 Kontroll av vattenmätare 

där mätnoggrannheten 
ligger utanför tillåtna 
värden 

 
 
 

 

 Ingen debitering 

      
 1.7 Hyra av brandpostmät. 

Grundavgift inkl 1 mån 
Per påbörjad dag utöver   
1 mån 
Brukningsavgift enl pkt  
A 1 

 
 

  
2 250:- 

 
12:50 

      
 1.8 Hyra av brandpostmätare 

för ideell verksamhet ex 
idrottsverksamhet 
Isbanespolning 
Per säsong/gång 
Brukningsavgift enl pkt  
A 1 
 

   
 
 
 

835:- 

 1.9 Förgäves förannonserat 
besök 

 
 
 

 

 415:- 

 2. Återkoppling enl § 19 
mom 2 

   
835:- 

      
                 
 
Moms ingår i ovan angivna taxetariffer. 
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Tillämpningsföreskrifter till taxa för Jönköpings kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning 

Pkt 1-4 beslutade av tekniska nämnden 
Pkt 5 beslutad av kommunstyrelsen 

1. Tillämpning vid taxeändring

Datum för meddelande till fastighetsägare om förbindelsepunkts upprättande, är bestämmande 
för vilken taxa som ska gälla när taxa har ändrats på grund av årlig uppräkning eller av annan 
anledning. 
Skälig tid för servisarbetenas utförande och utsändande av meddelande är i normalfallet inom 
två (2) månader från inkommen servisanmälan. I annat fall underrättas fastighetsägare om 
tidpunkt för erhållande av förbindelsepunkt och vilken taxa som kommer att tillämpas. 

2. Reduktion av tomtyta enligt § 5 mom 2, fjärde stycket och § 6 mom 3, första stycket
i taxan

När va-verkets kostnader är väsentligt lägre för anslutning av fastighet än för fastigheter i 
allmänhet och reduktion av tomtytan är motiverad, skall tomtytan för såväl bostadsfastighet 
som annan fastighet anses vara minst fyra (4) gånger större än bebyggelsens avgiftspliktiga 
våningsyta motsvarande en exploateringsgrad om 0.25. 

3. Anslutning utanför va-anläggningens verksamhetsområde

Va-verket kan ansluta abonnent utanför va-verkets verksamhetsområde med särskilt avtal. 

I detta avtal skall abonnenten och va-verket åtaga sig de skyldigheter för brukning av 
anläggningen som gäller inom verksamhetsområdet. 

Va-verket anvisar förbindelsepunkt inom verksamhetsområdet och abonnenten har att själv 
svara för ledningsdragning fram till förbindelsepunkten. Abonnenten erlägger 
anslutningsavgift enligt taxa och va-verket gottgör abonnenten kostnad för ledning som är att 
jämföra med matarledning inom verksamhetsområdet. Dock erlägger abonnenten lägst fast 
avgift + 20 % av rörlig lägenhets- och tomtyteavgift. 

4. Anstånd enligt § 6 mom 3, andra stycket

Tomtytan skall anses outnyttjad om den ej utnyttjas för den verksamhet som detaljplan 
föreskriver. 

Utnyttjas tomtyta som anses outnyttjad debiteras va-avgift enligt gällande taxa jämte ränta för 
den tid tomtytan utnyttjats dock minst ett år. 

5. Fördelning av anläggningsavgift enligt § 11 andra stycket

Fördelning av avgift skall endast avse fastigheter med äldre bebyggelse och i intet fall 
nybyggnad av bostadsfastighet. Fördelning av avgift för nybyggnad skall kunna övervägas för 
annan fastighet om kommunen finner skäl härför och då främst för småindustri.  
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TAXA 2013 
För Mullsjö kommuns allmänna vatten- 

och avloppsanläggning 

Antagen av Mullsjö kommunfullmäktige( §56Dnr 2010/1017, 2010-05-25) att gälla fr.o.m. 
2010-07-01 

Avgifter i Taxan är justerade i enlighet med §§ 9 och 21 med 2,13 % och att gälla från och 
med 2011-01-01. 

Avgifter i Taxan är justerade i enlighet med §§ 9 och 21 med 2,30 % och att gälla från och 
med 2012-01-01. 

Avgifter i Taxan är justerade i enlighet med §§ 9 och 21 med 0 % och att gälla från och med 
2013-01-01.

Bilaga 14
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Avgifter i Taxan är justerade med 0% i enlighet med §§ 9 och 21 att gälla från och med 2013-
01-01.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Mullsjö Energi & Miljö 
AB. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Mullsjö Energi & Miljö AB.  

§ 1

För att täcka nödvändiga kostnader för Mullsjö kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 §§ i lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg (dagvatten från 
allmän platsmark) är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och un-
derhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.  

§ 2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 

§3

I dessa taxeföreskrifter avses med  

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat  bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsändamål jämställs 
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat byggnads-
lov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 
användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor Förvaltning  Sporthallar 
Butiker Utställningslokaler Stormarknader 
Hotell Restauranger 
Hantverk Småindustri 
Utbildning Sjukvård 

Annan fastighet: Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.  

Obebyggd fastighet: Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu 
inte bebyggts. 

Lägenhet: ett eller flera utymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. 
I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas 
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varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en 
lägenhet. 
 
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas 
som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i öv-
rigt motsvarar sådan mark. 
 
§ 4 
 
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål 
 
Ändamål  anläggningsavgift brukningsavgift 
V, vattenförsörjning Ja Ja 
S, spillvattenavlopp Ja Ja 
Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 
Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja 
 
4.2 Avgiftsskyldighet för var och en av ändamålen V, S, och Df inträder när Mullsjö 
Energi & Miljö AB upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastig-
hetsägaren om förbindelsepunktens läge. 
 
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastig-
hetsägaren blivit informerats om detta.  
 
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster 
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
 
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dag-
vatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.   
 
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän 
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om all-
männa vattentjänster är uppfyllda.  
 
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgifts-
skyldighet inträder. 



4(14) 

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5-12) 
 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt 
 
§ 5 
 
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 
 
Avgift utgår per fastighet med: 
 
  Utan moms Med moms 
a) en avgift avseende framdragning av  

varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V,S och Df 

 
 

om 16 298 kr 

 
 

om 20 373 kr 
b) en avgift avseende upprättande av 

varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df  

 
 

om 21 314 kr 

 
 

om 26 643 kr 
c) en avgift per m2 tomtyta om 24,50 kr om 30,63 kr 
d) en avgift per lägenhet om 12 539 kr om 15 674kr 
e)* en grundavgift för bortledande av Df, 

om bortledande av dagvatten sker 
utan att förbindelsepunkt för Df har 
upprättats.  

 
 
 

om 8 839 kr 

 
 
 

om 11 048 kr 
 
* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift  
enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.  
 
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 
5.1 a) lika mellan fastigheterna.  
 
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 
eller annan karta som Mullsjö Energi & Miljö AB godkänner. Vid tredimensionella fas-
tigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till bygg-
nadernas bruttoarea (BTA). 
 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast till ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 
enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan 
av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 
 
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt c) i den 
mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 
8.2.  
 
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller an-
nan ritning eller uppmätning som Mullsjö Energi & Miljö AB godkänner.  
 
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, 
skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).  
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5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta 
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.  

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.  

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse  
på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d)  för varje tillkommande lägenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att för-
bindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 

§ 6

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 
Avgift utgår per fastighet med:  

Utan moms Med moms 
a) en avgift avseende framdragning av  

varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V,S och Df om 16 298 kr om 20 373 kr 

b) en avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df  om 21 314 kr om 26 643 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta om 24,50 kr om 30,63 kr 
d)* en grundavgift för bortledande av Df, 

om bortledande av dagvatten sker 
utan att förbindelsepunkt för Df har 
upprättats.  om 8 839 kr om 11 048 kr 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och b) enligt § 8 eftersom servisledning och
förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 
6.1 a) lika mellan fastigheterna.  

6.3 Tomtytan utgärs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 
eller annan karta som Mullsjö Energi & Miljö AB godkänner.  

6.4 Mullsjö Energi & Miljö AB kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med 
erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvi-
dare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.  

Anstånd medges för viss tid högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbild-
ningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och  resterande tom-
tyteavgift förfaller till betalning. Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen 
(SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades till anståndet upphör. För tid därefter utgår 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. 
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6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, 
skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).  
 
6.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta 
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.  
 
6.7 Tillkommer bortledning avDf till den allmänna anläggningen utan att förbindelse-
punkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d) 
 
 
§7 
 
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.  
 
Avgift utgår per fastighet med 
 
  Bostads- 

fastighet 
 Annan 

Fastighet 
Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 
Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100% 6.1 b) 100% 
Tomtyteavgift 5.1 c) 100% 6.1 c) 70% 
Lägenhetsavgift 5.1 d) 0% -  
Grundavgift för Df, om  
FP för Df inte har upprättats 

5.1 e) 100% 6.1 d) 100% 

 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) 
och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt 
för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e) jfr 5.3 andra stycket. 
 
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska erläggas resterande avgifter enligt följande: 
 
  Bostads- 

fastighet 
 Annan 

Fastighet 
Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% 
Lägenhetsavgift 5.1 d) 100% -  
 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
 
* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra 
stycket så medger.  
 
 
§ 8 
 
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas 
reducerade avgifter enligt följande: 
 
Avgifter för framdragen servisledning 
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En ledning 70%   av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
Två ledningar  85%   av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 
Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Avgifter i övrigt 

V S Df Dg 
Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 40% 30% - 
Tomtyteavgift 5.1 c) 30% 40% - 30% 
Lägenhetsavgift 5.1 d) 30% 40% - 30% 
Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100% - 
Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30% 30% 40% - 
Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 30% 20% 20% 
Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% - 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller  
6.1 b) respektive 6.1 d) 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.   

8.2 Om fastigheten förses med anläggning för lokalt omhändertagande av dagvatten, Df, 
så reduceras anläggningsavgifterna i enlighet med procentsiffrorna under 8.1.  

För att reduktionen skall gälla, så ska anläggningen för lokalt omhändertagande vara besikti-
gad och godkänd av Mullsjö Energi & Miljö AB. 

8.3 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare före-
legat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.  

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 
tillkommande servisledningar inte till ett högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a) re-
spektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed 
blivit högre. 

8.4 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledning-
ar för fastighetens skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 50% av 
avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd 
av att arbetet inte utförts i samband med framdragning av övriga servisledningar.  

§ 9

Avgifter enligt §§ 5-6 är baserade på indextalet 2009-09 i konsumentprisindex, KPI 
(70%) samt Entreprenadindex, E84 (30%). När dessa index ändras, har Mullsjö Energi 
& Miljö AB rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årlig-
en. 

§ 10
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet
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i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt anta-
gen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5 – 8 får Mullsjö Energi 
& Miljö AB i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om 
avgiftens storlek. 

§ 11

11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta enligt 6 § i räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

11.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på år-
liga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är be-
tungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om 
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § ränte-
lagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den 
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall 
erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2 

11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygg-
lov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till Mullsjö 
Energi & Miljö AB när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna 
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan 
avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

§ 12

12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av Mullsjö Energi & 
Miljö AB ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än Mullsjö 
Energi & Miljö AB bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande 
ersätta Mullsjö Energi & Miljö AB överenskomna kostnader härför. 

12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig 
och finner Mullsjö Energi & Miljö AB skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren 
skyldig att bekosta del den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns 
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den 
tidigare servisledningens allmänna del. 

12.3 Finner Mullsjö Energi & Miljö AB påkallat att utföra ny servisledning i stället för och 
med annat läge än redan befintlig, är Mullsjö Energi & Miljö AB skyldig att ersätta fastig-
hetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling 
med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och 
skick.  
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 13 – 21) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.  

§ 13

13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

utan moms med moms 
a) En fast avgift per år beroende av mätardim. och årsförbruk. * se nedanststående tabell
b) En avgift per levererat m3 vatten Om 14,77 kr om 18,47 kr 
c) En avgift per år och varje m2 tomtyta för annan fastighet. Om 2,09 kr om 2,61 kr 

*Fast årsavgift per år

Mätar-
dimension 

Årsförbrukning 
0  -  500 m3 501  -  2000 m3 över 2000 m3 

utan moms med moms utan moms med moms utan moms med moms 

Qn 2,5 2 612 3 265 3 134 3 918 

2xQn 2,5 
3 134 3 918 6 269 7 836 Qn 6 

Qn 10 

Årsförbrukning fastställs med utgångspunkt från senaste avläst årsvärde. Beslut om ändring 
av prisklass sker vid avläsning som medför att de senaste tre årens förbrukning i genomsnitt 
ligger i ett annat intervall.  

Om årsförbrukningen i samband med Mullsjö Energi & Miljö AB:s bearbetning av avläsning-
svärden eller annan löpande kontroll överstiger den maximalt tillåtna förbrukningsgränsen för 
mätarinstallationen, skall mätarinstallationen besiktigas i samråd med fastighetsägaren och 
vid behov dimensioneras om till tillåten dimension av Mullsjö Energi & Miljö AB. Det är 
Mullsjö Energi & Miljö AB som avgör vilken mätare som skall installeras. 

13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras av-
gifterna. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

V S Df Dg 
Fast avgift 13.1 a) 35% 35% 15% 15% 
Avgift per m3 vatten 13.1 b) 40% 60% - - 
Avgift per m2 tomtyta  13.1 c) - - 70% 30% 
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Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

13.3 Om fastigheten har anläggning för lokalt omhändertagande av dagvatten, Df, redu-
ceras avgifterna i enlighet med procentsiffror under 13.2 

13.4 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. 
Har Mullsjö Energi & Miljö AB bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen 
tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) efter en antagen 
förbrukning om 200 m3/ lägenhet och år i permanentbostad och med 125 m3/lägenhet 
och år för fritidsbostad. 

13.5 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om mätning inte sker, 
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet och år. 

Parallellkopplade mätare räknas som ett mätställe. 

13.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter Mullsjö Energi & Miljö AB 
undersöka mätaren, om Mullsjö Energi & Miljö AB finner det nödvändigt eller om fastighets-
ägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunk-
ter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.   

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har Mullsjö Energi & 
Miljö AB rätt att uppskatta förbrukningen. Förbrukningen uppskattas utifrån en antagen för-
brukning om 200 m3/ lägenhet och år i permanentbostad och med 125 m3/lägenhet och år för 
fritidsbostad. 

Fastighetsägare som inte godtar Mullsjö Energi & Miljö AB:s beslut efter genomförd under-
sökning eller Mullsjö Energi & Miljö AB:s uppskattning av förbrukningen, kan begära pröv-
ning av frågan hos Statens VA-nämnd. 

13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 
skall fastighetsägaren ersätta Mullsjö Energi & Miljö AB för undersökningskostnaderna samt 
en administrativ avgift om 20 % av undersökningskostnaden. 

13.8 För spillvattenmängd, som enligt Mullsjö Energi & Miljö AB:s  medgivande avleds till 
dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas med 50 % av avgiften enligt 13.1 b). 

13.9 Avgifter för särskilda VA-abonnemang 

utan moms med moms 
Mätare för säsongsbruk* 
Mätare för säsongsbruk (t ex sommar-
mätare) 

Avgift per säsong 2 612 kr 3 265 kr 

* Rörlig del av brukningsavgiften till-
kommer.

Brandpostanläggning Avgift per år 836 kr 1 045 kr 
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Offentlig toalett 
Grundavgift per abonnemang Avgift per 

toalett/urinoar och år 
1 044 kr 1 306 kr 

Lägsta brukningsavgift för V och S Avgift per år 1 567 kr 1 959 kr 

13.10 Avgifter för särskilda Serviceåtaganden 

utan moms med moms 
Tillfällig servisledning, anläggningsavgift Avgift per 

tillfälle 
verklig 
kostnad 

verklig 
kostnad 

Borttagning av tillfällig servisledning Avgift per 
tillfälle 

verklig 
kostnad 

verklig 
kostnad 

Spolning/rensning av avloppsservis på uppdrag av 
fastighetsägare 
Dagtid (kl.07-16) Avgift per 

timme 
1 044 kr 1 306 kr 

Övertid (kl.16-07) Avgift per 
timme 

1 359 kr 1 698 kr 

§ 14

14.1 Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall 
erlägga brukningsavgift. 

Avgift utgår med: 

utan moms med moms 
En avgift per m2 allmän platsmark och år för bort-
ledning av dagvatten  om 2,09 kr om 2,61 kr 

14.2 Om fastigheten har anläggning för lokalt omhändertagande av dagvatten kan avgif-
ten reduceras 

Avgiften kan reduceras upp till 100 %. Reduktionen utgår för det antal m2 där lokalt omhän-
dertagande av dagvatten (LOD) utförts. En förutsättning för reduceringen är att Mullsjö 
Energi & Miljö AB godkänner dimensionering samt utformning av anläggningen. 

§ 15

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än den som svarar mot levererad vattten-
mängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift 
för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 
vatten- och avloppsmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan Mullsjö Energi & 
Miljö AB och fastighetsägaren. 
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En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 
 
 
§16 
 
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 13.1 a). 
 
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgif-
ten. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål.  
 
  V S Df Dg 
Fast avgift 13.1 a) 30% 40% 15% 15% 
 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
 
 
§ 17 
 
Har Mullsjö Energi & Miljö AB på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på 
grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reduce-
rats eller annan åtgärd vidtagits av Mullsjö Energi & Miljö AB debiteras följande avgifter:  
 
 utan moms med moms 
Nedtagning av vattenmätare 523  kr 653  kr 
Uppsättning av vattenmätare 523  kr 653  kr 
Avstängning av vattentillförsel 523  kr 653  kr 
Påsläpp av vattentillförsel 523  kr 653  kr 
Montering och demontering av strypbricka i vatten-
mätare 

523  kr 653  kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 731  kr 914  kr 
Förgäves besök 523  kr 653  kr 
 
För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 
tillägg om 50% av ovan angivna belopp. 
 
 
§ 18 
 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet 
i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt anta-
gen särtaxa. 
 
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14 – 17 får Mullsjö 
Energi & Miljö AB i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgifts-
skyldig om avgiftens storlek. 
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§ 19 
 
Avgift enligt 13.1 a) och c) debiteras i efterskott per månad eller kvartal enligt beslut av 
Mullsjö Energi & Miljö AB. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av 
enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som 
anges i §§ 13 och 15. 
 
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall dröjsmålsränta beta-
las för obetalt belopp enligt lagen 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha 
skett. 
 
Sker enligt Mullsjö Energi & Miljö AB:s beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får 
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering 
efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering 
bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 
 
 
§ 20 
 
Har fastighetsägare begärt att Mullsjö Energi & Miljö AB skall företa åtgärd för att underlätta 
eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har övrigt sär-
skild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får Mullsjö Energi & Miljö 
AB i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek. 
 
 
§ 21 
 
Avgifter enligt § 13 är baserade på indextalet 2009-09 i konsumentprisindex, KPI (70%) 
samt Entreprenadindex, E84 (30%). När dessa index ändras har Mullsjö Energi & Miljö 
AB rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 
TAXANS INFÖRANDE 
 
 
§ 22 
 
Denna taxa träder i kraft 2010-03-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.3 och 13.8 
samt § 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i 
fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter 
den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 
 
*        *       * 
 
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och Mullsjö Energi & Miljö AB beträffande 
tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Statens va-nämnd jämlikt 53 § lagen 
om allmänna vattentjänster. 
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NÄSSJÖ AFFÄRSVERK AB   |  FJÄRRVÄRME    ELNÄT    VATTEN & AVLOPP    RENHÅLLNING    GATA & PARK 

571 80 Nässjö [ Tullgatan 2 ]      Tel: 0380-51 70 00      www.nav.se      info@nav.se 

Brukningsavgifter för Vatten och Avlopp från 2015-01-01 

Abonnemang, per år Exkl moms Inkl moms 

Fast avgift/fastighet Vatten 624 kr 780 kr 
eller mätare Avlopp 932 kr 1 165 kr 

Summa 1 556kr 1 945 kr 

Enhetsavgift, per år Exkl moms Inkl moms 

Tillkommande avgift för Vatten 551 kr 688 kr 
varje lägenhet, Avlopp 822 kr 1028 kr 
(avser även 1-familjshus) Summa 1 373 kr 1 716 kr 

Avgift för förbrukad vattenmängd, per m
3

Exkl moms Inkl moms 

Vatten 6,10 kr 7,63 kr 
Avlopp 9,27 kr 11,58 kr 
Summa 15,37 kr 19,21 kr 

Tillämpningsbestämmelser 
För affärer samt kontors-, industri-, och verkstadslokaler som inryms i bostadsfastigheter, 
skall debitering ske enligt ovan. Varje våningsplan i affärs- och kontorslokaler skall vara  
lägenhetsskiljande och varje affärsenhet i ett gemensamt affärsplan skall debiteras som en  
lägenhet. Fasta avgifter debiteras även för obebodda anslutna fastigheter och lägenheter.  

Momsen uppgår för närvarande till 25 %. Om momsen förändras kommer avgiften inkl. moms att 
förändras i motsvarande grad.  

Bostadsfastigheter 

Bilaga 15
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NÄSSJÖ AFFÄRSVERK AB   |  FJÄRRVÄRME    ELNÄT    VATTEN & AVLOPP    RENHÅLLNING    GATA & PARK 

571 80 Nässjö [ Tullgatan 2 ]      Tel: 0380-51 70 00      www.nav.se      info@nav.se 

Brukningsavgifter för Vatten och Avlopp från 2015-01-01 

 

Abonnemang, per år Exkl. moms Inkl. moms 

Fast avgift/fastighet Vatten 1 156 kr 1 445 kr 
Avlopp 1 746 kr 2 182 kr 
Summa 2 902 kr 3 627 kr 

Ytterligare mätare, undermätare Vatten 1 156 kr 1 445 kr 

Avgift för förbrukad vattenmängd per m
3

Exkl. moms Inkl. moms 

Vatten 8,09 kr 10,11 kr 
Avlopp 12,21 kr 15,26 kr 
Summa 20,30 kr 25,37 kr 

Tillämpningsbestämmelser 
I den fasta avgiften ingår mätarhyra för en mätare. För ytterligare mätare, liksom undermätare, 
debiteras enbart fast avgift för vatten. Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

Momsen uppgår för närvarande till 25 %. Om momsen förändras kommer avgiften inkl. moms 
att förändras i motsvarande grad. 

Industrier och allmänna inrättningar 
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571 80 Nässjö [ Tullgatan 2 ]      Tel: 0380-51 70 00      www.nav.se      info@nav.se 

Brukningsavgifter för Vatten och Avlopp från 2015-01-01 

Fast avgift under byggnadstid Exkl. moms Inkl. moms 

Friliggande småhus 462 kr 578 kr 
Flerfamiljshus och grupphus/lägenhet 120 kr 150 kr 
(Dock lägst 462 kr exkl. moms.) 

Industrier och allmänna inrättningar Exkl. moms Inkl. moms 

Byggyta < 400 m2 750 kr 936 kr 
Byggyta 400 – 1 000 m2 1 500 kr 1 884 kr 
Byggyta > 1 000 m3 3 000 kr 3 763 kr 
eller avgift per m3 om byggmätare har monterats, se sid 2. 

Övriga avgifter Exkl. moms Inkl. moms 

Avgift för byte av skadad eller sönderfrusen vattenmätare 
Mätare < 5 m3 750 kr 900 kr 
Mätare > 5 m3 1 000 kr 1 175 kr 

Avgift för byte av mätare utanför ordinarie arbetstid 07.00-16.00 
Mätare < 5 m3 1 300 kr 1 644 kr 
Mätare > 5 m3 1 700 kr 2 144 kr 

Avgift för tillfällig nedtagning av vattenmätare 
på grund av frysrisk eller annat skäl  650 kr 792 kr 

Montering och demontering av strypbricka 900 kr 1 104 kr 

Tillämpningsbestämmelser 
Momsen uppgår för närvarande till 25 %. Om momsen förändras kommer avgiften inkl. moms att 
förändras i motsvarande grad. 

Nyttjande av VA-anläggning under fastighets byggnadstid m m 
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Brukningsavgifter för Vatten och Avlopp från 2015-01-01 

Fast avgift/fastighet, per år Exkl. moms Inkl. moms 

Vatten 624 kr 780 kr 
Avlopp 932 kr 1 165 kr 
Summa 1 556 kr 1 945 kr 

Tillkommande fast avgift för varje lägenhet, per år Exkl.moms Inkl. moms 

Vatten 551kr 688 kr 
Avlopp 822 kr 1 028 kr 
Summa 1 373 kr 1 716 kr 

Ackordsavgift, per år, renvatten Exkl. moms Inkl. moms 

För varje rum, inkl. kök 70 kr 87 kr 
För tvättstuga i enfamiljshus 70 kr 87 kr 
För tvättstuga i tvåfamiljshus 118 kr 147 kr 
För varje WC 186 kr 233 kr 
För varje badkar med dusch 127 kr 158 kr 
För varje dusch 98 kr 122 kr 
För varje tappkran utomhus eller i garage 73 kr 90 kr 

Ackordsavgift, per år, spillvatten Exkl. moms Inkl. moms 

För varje rum, inkl. kök 118 kr 147 kr 
För tvättstuga i enfamiljshus 128 kr 160 kr 
För tvättstuga i tvåfamiljshus 219 kr 275 kr 
För varje WC 364 kr 454 kr 
För varje badkar med dusch 245 kr 307 kr 
För varje dusch 146 kr 182 kr 
För varje tappkran utomhus eller i garage 128 kr 160 kr 

Tillämpningsbestämmelser 
Ackordsavgiften reduceras med 50 % för fritidshus som används högst 6 månader om året. 
Momsen uppgår för närvarande till 25 %. Om momsen förändras kommer avgiften inkl. moms att 
förändras i motsvarande grad. 

Avgifter för fastighet där VA-ledning finns installerad men vattenmätare saknas 
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Anläggningsavgifter för Vatten och Avlopp från 2015-01-01 

Exkl. moms Inkl. moms 

Grundavgift 78 650,00 kr 98 313,00 kr 
Avgift per m2 tomtyta 
Tomtyta upp till 1 000 m2   18,25 kr 22,81 kr 
Tomtyta utöver 1 000 m2   9,13 kr 11,41 kr 
Avgift per lägenhet 27 500,00 kr 34 375,00 kr 
Ytterligare lägenhet i flerbostadshus 13 750,00 kr 17 188,00 kr 

Tillämpningsbestämmelser 
Sker om- och tillbyggnad eller uppförs ytterligare byggnad på fastighet eller ökas dess tomtyta,  
debiteras tilläggsavgift för tillkommande ytor enligt ovanstående avgifter. 
Övriga tillämpningsbestämmelser och förklaring till dessa kan erhållas genom NAV Vatten & Avlopp. 

Exkl. moms Inkl. moms 

Grundavgift 57 200,00 kr 71 500,00 kr 
Avgift per m2 tomtyta  
Tomtyta upp till 3 000 m2 22,55 kr 28,19 kr 
Tomtyta utöver 3 000 m2 och upp till 20 000 m2 14,50 kr 18,13 kr 
Tomtyta utöver 20 000 m2 7,25 kr 9,06 kr 
Avgift per m2 våningsyta 93,20 kr 116,50 kr 

Tillämpningsbestämmelser 
För industri, lager- och förrådsutrymmen debiteras halv avgift per m2 våningsyta upp till 5 000 m2  
och därutöver med ytterligare halvering av avgiften.  
Övriga tillämpningsbestämmelser och förklaring till dessa kan erhållas genom NAV Vatten & Avlopp. 
Momsen uppgår för närvarande till 25 %. Om momsen förändras kommer avgiften inkl. moms att  
förändras i motsvarande grad. 

Bostadsfastigheter 

Annan fastighet 



TRANÅS 

Taxor och avgifter för 2015 
Här hittar du aktuella avgifter avseende vatten, avlopp och avfall. 

Vatten- och avloppstaxor 

Rörlig avgift Pris inkl. moms 

Vatten och avlopp per m³ 22,11 kr

Vatten per m³ 8,43 kr

Avlopp per m³ 13,68 kr

Fast avgift mät.storlek Pris inkl. moms 

Qn 2,5 villamätare 2525,00 kr

Qn 6 5037,50 kr

Qn 10 7587,50 kr

Avfallstaxa 

Villor och fritidshus Årskostnad inkl. 

moms 

Villa 190 l kärl 26 hämtningar/år 1 969 kr

Villa 190 l kärl 13 hämtningar/år * 1 444 kr

Villa 190 l kärl 4 hämtningar/år * 997 kr

Villa 190 l kärl 2 hämtningar/år * 880 kr

Villa 240 l kärl 26 hämtningar/år 2 277 kr

Fritid 190 l kärl 11 hämtningar/år 1 031 kr

Fritid 190 l kärl 6 hämtningar/år 767 kr

Fritid 190 l kärl 2 hämtningar/år * 548 kr

Kostnad extra hämtning av avfallskärl inom tätort 85 kr

* Du måste ha dispens från miljö och hälsa
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Flerfamiljshus och företag Årskostnad inkl. 

moms 

Flerfamiljslägenhet 190 l kärl 26 hämtningar/år 1 207 kr

Flerfamiljslägenhet 240 l kärl 26 hämtningar/år 1 515 kr

Flerfamiljslägenhet 370 l kärl 26 hämtningar/år 2 235 kr

Flerfamiljslägenhet 660 l kärl 26 hämtningar/år 3 908 kr

Fast avgift för flerfamiljshus per lägenhet/år 435 kr

Fast avgift för företag per anläggning/år 435 kr

Slamtömning Pris inkl. moms 

Hämtningsavgift trekammarbrunn/tank upp till 3 kbm 507 kr

Tillägg hämtningsavgift per kbm mer än 3 kbm 118 kr

Slambehandlingsavgift per kbm 159 kr

Extra tömning, kontakta VA-avd. 0140-68221



VATTEN- & 

AVLOPPSTAXA 2015 

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-06-30 

Bilaga 17
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För Vaggeryds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

Antagen av kommunfullmäktige den 2014-06-30.  

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Vaggeryds kommun. 

Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Vaggeryds kommun eller till av kommunen anlitat 

debiteringsföretag. 

§ 1

För att täcka nödvändiga kostnader för Vaggeryds kommuns allmänna vatten- och

avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom

anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster 

(2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dagvatten gata (Dg) 

är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om 

förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 

§ 2

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3

I dessa taxeföreskrifter avses med

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 

beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs 

fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov 

avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan och inte tomtytan är det 

viktigaste sett från användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor Förvaltning Stormarknader 

Butiker Utställningslokaler Sporthallar  

Hotell  Restauranger Sjukvård 

Hantverk Utbildning  

Företag med industriell verksamhet, lagerhantering o.s.v. med tomtyta under 2000 m
2

räknas som bostadsfastighet.  

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 

beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte 

enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. 

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. 

I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet där 

begreppet lägenhet inte är tillämplig för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-

tal m
2
 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas 

som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i 

övrigt motsvarar sådan mark. 
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§ 4

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från 

fastighet 

Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmänna 

platser såsom gator, vägar, torg och 

parker inom fastställt VA-

verksamhetsområde 

Ja Ja 

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvud-

mannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om 

förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 

avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 

fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster 

angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av 

dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta. 

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmänna 

platser ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna 

vattentjänster är uppfyllda.  

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 

avgiftsskyldighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

§ 5

5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med: 

Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av 

varje uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df 37.266 kronor 46.583 kronor 

b) en avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S 

och Df 18.633 kronor 23.291 kronor 

c) en avgift per m
2
 tomtyta 22:95 kronor 28:69 kronor 

d) en avgift per lägenhet 9.801 kronor 12.251 kronor 

e)* en grundavgift för bortledande av  

Df, om bortledande av dagvatten sker 

utan att förbindelsepunkt för  

Df upprättats. 7.924 kronor 9.905 kronor 

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift

enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 7 eftersom servisledning

och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter 

enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 

eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter 

fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas 

bruttoarea (BTA). 

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 

enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan 

av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den 

mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 

7.2. 

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller 

efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 

5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelse-

punkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 
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5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta 

som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven 

bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande 

lägenhet. 

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e). 

5.9 Om en fastighetsägare anmäler att behov ej längre föreligger av vatten, spillvatten 

och dagvatten för fastigheten och enligt huvudmannens bedömning inget behov kommer 

att uppstå under överskådlig framtid kan fastigheten efter huvudmannens godkännande 

erhålla så kallat vilande abonnemang. 

Fastighetsägaren skall i sådana fall erlägga avgift med belopp motsvarande 50 % av 

kostnaden enligt § 5.1 a) för att bekosta huvudmannens arbete med proppning av 

servisledningarna. Dessutom skall i all framtid erläggas en årlig så kallad 

registerhållningsavgift enligt taxa. Om återinkoppling mot förmodan blir aktuell i framtiden 

erläggs avgift enligt § 5.1 a) enligt då gällande taxa. 

§ 6

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende framdragning av 

varje uppsättning servisledningar till 

förbindelsepunkter för V, S och Df 37.266 kronor 46.583 kronor 

b) en avgift avseende upprättande av 

varje uppsättning förbindelsepunkter 

för V, S och Df 18.633 kronor 23.291 kronor 

c) en avgift per m
2
 tomtyta

22:95 kronor 28:69 kronor 

d)* en grundavgift för bortledande av Df, 

om bortledande av dagvatten sker utan 

att förbindelsepunkt för Df upprättats. 7.924 kronor  9.905 kronor 

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift

enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 7 eftersom servisledning i

detta inte lagts respektive upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter 

enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 
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6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta 

eller annan karta som huvudmannen godkänner. 

6.4    Avgiften för tomtytan reduceras enligt nedanstående tabell. 

Tomtyta Reduktion procent 

Delen 5.001 – 10.000 m2 25 

Delen 10.001 – 50 

6.5 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 

tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte 

utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 5 år. Om mark under anståndstiden genom 

fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 

resterande tomyteavgift förfaller till betalning. 

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag 

anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § 

räntelagen. 

6.6 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter 

skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b). 

6.7 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande 

tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut 

erlagd. 

6.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att 

förbindelsepunkt för Df upprättas, skall erläggas avgift enligt 6.1 d). 

6.9 Om en fastighetsägare anmäler att behov ej längre föreligger av vatten, spillvatten 

och dagvatten för fastigheten och enligt huvudmannens bedömning inget behov kommer 

att uppstå under överskådlig framtid kan fastigheten efter huvudmannens godkännande 

erhålla så kallat vilande abonnemang. 

Fastighetsägaren skall i sådana fall erlägga avgift med belopp motsvarande 50 % av 

kostnaden enligt § 6.1 a) för att bekosta huvudmannens arbete med proppning av 

servisledningarna. Dessutom skall i all framtid erläggas en årlig så kallad 

registerhållningsavgift enligt taxa. Om återinkoppling mot förmodan blir aktuell i framtiden 

erläggs avgift enligt § 6.1 a) enligt då gällande taxa. 
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§ 7 

7.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas 

avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning 

En ledning 70% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 85% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 

Avgifter i övrigt: 

  V S Df Dg 

Avgift per uppsättning FP  5.1 b)   30%   40%    30%         - 

Tomtyteavgift 5.1 c)   20%   20%     40%    20%  

Lägenhetsavgift 5.1 d) 30% 40% - 30% 

Grundavgift Df utan FP 5.1 e) - - 100% - 

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30% 40% 30% - 

Tomtyteavgift 6.1 c) 20% 20% 40% 20% 

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% - 

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 

b) respektive 6.1 d). 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  

 

7.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 

förelegat, skall erläggas avgifter enligt 7.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 

tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a) även om 

servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 

7.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga 

servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 7.1, erläggas en etableringsavgift om 

50 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader 

till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 
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§ 8 

Den som svarar för att allmänna platser ställs i ordning och underhålls skall erlägga 

anläggningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m
2
 allmänna platser för 

anordnande av dagvattenbortledning 0:23 kronor 0:29 kronor 

 

§ 9 

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 

avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet 

i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt 

antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–7 får huvudmannen i 

stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 

storlek. 

 

§ 10 

10.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 

 

10.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 

dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 

 

10.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på 

årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är 

betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om 

fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § 

räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den 

första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall 

erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 10.2. 

 

10.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7 eller 6.7 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 

förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att 

bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till 

huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna 

anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 10.2 ut för tiden från det två månader förflutit 

sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 

 

§ 11 
11.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen 

ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt 

nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen 

överenskomna kostnader härför. 

 

11.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig 

och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta 

dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn 
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till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 

servisledningens allmänna del. 

 

11.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge 

än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 

fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns 

skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 

 



 9 

Brukningsavgifter (§§ 14–22) 
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 

 

§ 12 

12.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år 1.886 kronor 2.358 kronor 

b) en avgift per m
3
 levererat vatten 17.12 kronor 21:40 kronor 

c) en avgift per år och lägenhet för 

bostadsfastighet och därmed jämställd 

fastighet 702 kronor 878 kronor 

d) en avgift per år och varje påbörjat  

100-tal m
2
 tomtyta för annan fastighet 42 kronor 52 kronor 

*för avgiftsändamålet avgift per år och lägenhet tas aldrig avgift enligt 12.1 c ut när det gäller 

första lägenheten/yta för villa, flerbostadshus eller tjänsteföretag.  

 

Avgiften för tomtyta reduceras enligt nedanstående tabell. 

Tomtyta Reduktion procent 

Delen 10.001  – 20.000 m2 25 

Delen 20.001 –  30.000 m2 50 

Delen 30.001 - 90 

 

12.3 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 

avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df Dg 

Fast avgift 12.1 a) 44% 50% 3% 3% 

Avgift per m
3
 12.1 b) 44% 56% - - 

Avgift per lägenhet 12.1 c) 44% 50% 3% 3% 

Avgift efter tomtyta 12.1 d) 44% 50% 3% 3% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 

12.4 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 

fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen 

tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 12.1 b) ut efter en 
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antagen förbrukning om 150 m
3
/lägenhet och år i permanentbostad och med 50 

m
3
/lägenhet och år för fritidsbostad. 

 

12.5 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift, för villa 550 kronor och för hyreshus 

eller industri 1.600 kronor exkl. moms. För större byggnationer såsom större lager och större 

industrier skall brukningsavgift erläggas enligt 12.1 b).  

 

12.6 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med 

400 kronor exkl. moms.  

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

 

12.7 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 

mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 

kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt 

att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 

huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens va-

nämnd 

  

12.8 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 

skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad 

som framgår av § 18. 

 

12.9  Vid konstaterad överförbrukning pga exempelvis utläckage skall som princip gälla att 

avgift för överförbrukning nedsätts med 50%. Som överförbrukning betraktas all förbrukning 

utöver normalförbrukningen (genomsnittlig förbrukning under de 3 närmast föregående åren). 

För att avgiftsnedsättning skall medges, måste dock överförbrukningen vara större än 

normalförbrukningen och dessutom överstiga 100 m3/år. Avgift tas ej ut för den del av 

överförbrukningen som överstiger 5 ggr fastighetens normalförbrukning. 

 

12.10 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvatten-

ledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 50 % av avgiften enligt 12.1 b). 

 

§ 13 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga 

brukningsavgift. 

Avgift utgår med: 

 Utan moms Med moms 

en avgift per m
2
 allmän platsmark  

för bortledning av dagvatten 0:20 kronor 0:25 kronor 

 

§ 14 
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Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd 

eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för 

spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 

vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen 

och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 

levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 

 

§ 15 

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 

fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 

åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

 Utan moms Med moms 

Arbetskostnad nedtagning vattenmätare 

(tillkommer avgift för kontroll) 

 

420 kr 

 

525 kr 

Arbetskostnad uppsättning vattenmätare 

(tillkommer avgift för kontroll) 

 

420 kr 

 

525 kr 

Avstängning vattentillförsel 525 kr 525 kr* 

Förgäves besök vid avtalad tid 210 kr 263 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 525 kr 656 kr 

Montering och demontering av  

strypbricka i vattenmätare 

 

525 kr 

 

656 kr 

Mätarbyte inkl mätare 2,5 m3 880 kr 1 100 kr 

Påsläpp av vattentillförsel  525 kr 525 kr* 

Vattenmätare 2,5 m3 525 kr 656 kr 

Vattenmätare 6 m3 890 kr 1 113 kr 

Registerhållningsavgift vid vilande abonnemang 420 kr 525 kr 

Extra mätställe (se § 12.6) 400 kr 500 kr 

 

*OBS! Avstängning samt påsläpp av vattentillförsel som har anknytning till abonnentens 

betalningsförsummelse omfattas ej moms. Om abonnenten däremot själv beställer 

avstängning samt påkoppling av vattentillförsel så omfattas tjänsten av moms.   

 

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 

tillägg om 50 % av ovan angivna belopp.  

 

§ 16 
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Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och 

avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet 

i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt 

antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 12–14 får huvudmannen 

i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 

storlek. 

 

 

§ 17 

Avgift enligt 12.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller 

halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 12.1 b) debiteras i efterskott på 

grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller 

annan grund som anges i §§ 12 och 14. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas lagstadgade 

avgifter.  

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 

debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 

förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte 

ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 

 

§ 18 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller 

möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild 

åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma 

överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 

 

 

TAXANS INFÖRANDE 

 

§ 19 

Denna taxa träder i kraft 2015-01-01. De brukningsavgifter enligt 12.1, 12.5 och 12.10 

samt § 14, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i 

fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter 

den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 

 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 

tolkning av denna taxa prövas av Statens va-nämnd jämlikt 53 § lagen om allmänna 

vattentjänster. 
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Policy
JÖNKÖPINGS KOMMUNS DAGVATTENPOLICY anger hur dagvatten inom planlagda, 
bebyggda områden ska hanteras för allmän, samfälld och privat mark. Mål och åtgärder ska 
beaktas i nybyggnation samt vid ombyggnader och underhåll utifrån gällande lagstiftning 
och så långt som det är tekniskt, ekonomiskt och juridiskt möjligt. I befi ntliga områden får 
anpassningar göras till rådande förhållanden.

Policyn ska vara vägledande i plan- och bygglovhanteringen och beaktas allmänt i förvalt-
ningarnas arbete. Till policyn är dokumentet ”Handlingsplan för dagvatten” knutet. Hand-
lingsplanen innehåller riktlinjer för hur arbetet med dagvatten ska bedrivas i Jönköpings kom-
mun och ska vara ett levande dokument som uppdateras varefter nya kunskaper erhålls.

övergripande mål: 
Hanteringen av dagvatten ska ske på ett sätt som…

 medför minsta möjliga störning på människors hälsa och på miljön i vatten och mark

 minimerar risken för skador på byggnader och anläggningar

 berikar bebyggelsemiljöerna och synliggör vattenprocesserna

Möjliga åtgärder för att nå målen:

Minska dagvattenavrinningen, genom att minska andelen hårdgjorda ytor

 Begränsa källorna till föroreningar i dagvattnet

Separering, genom att inte blanda rent och smutsigt dagvatten

Lokalt omhändertagande av dagvatten inom egen fastighet (ELOD)

Lokalt omhändertagande till gemensam anläggning (SLOD)

 Bibehålla grund- och ytvattennivåer genom infi ltration, fördröjning och utjämning 

Rena förorenat dagvatten så långt det är möjligt och så nära källan som möjligt

 Gemensamt driva utvecklingsarbete och information inom området 

 Denna policy är fastställd av kommunfullmäktige 2009-01-29

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Dagvatten kallas det regn-, smält- och dräne-
ringsvatten som rinner från byggnader, gator, 
parkeringsplatser och liknande hårdgjorda ytor 
via diken eller ledningar till vattendrag, sjöar 
eller reningsverk. I Jönköping faller det ca 600 
mm (600 l/m2 ) nederbörd årligen.

Under naturliga förhållanden tas regn- och 
smältvattnet upp av växter eller renas på sin 
väg ner genom marken, innan det når sjöar, 
vattendrag och grundvatten. 

Regnvatten som faller i en stadsmiljö påver-
kas av föroreningar i luften, förbränning, trafi k 
och olämpliga byggmaterial och blir mer eller 
mindre förorenat dagvatten som p.g.a. den sto-
ra mängden hårdgjorda ytor snabbt transporte-
ras ut i sjöar och vattendrag. I stadsmiljö sker 
ingen naturlig rening av dagvattnet och det kan 
uppkomma stora fl ödesvariationer.

Dagvattenhanteringen är en förvaltningsö-
vergripande fråga som berör stadsbyggnads-
kontoret, tekniska kontoret och miljökontorets 
dagliga arbete. Vid planering och projektering 
av nya områden samt vid åtgärder i befi ntliga 
områden fi nns ett behov av en gemensam poli-
cy inom kommunen. Arbetet med dagvatten är 
en del av miljömålsarbetet och sker i enlighet 
med gällande lagstiftning.

Bakgrund
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innehållförord
Tekniska utskottet har gett tekniska konto-
ret i uppdrag, att i samarbete med övriga 
berörda förvaltningar, ta fram en policy för 
dagvattenhanteringen i Jönköpings kom-
mun.

Arbetet har utförts förvaltningsövergri-
pande, med deltagare från tekniska konto-
ret, miljökontoret och stadsbyggnadskonto-
ret. Sammankallande har varit Jan Kaijser/ 
Fridolf Eskilsson/Marie Wikander.

Deltagare i arbetsgrupperna har varit 
Lars Wennerberg, Liselott Johansson, Seth 
Möllås, Leif Thörne/Elisabeth Thysell, Fi-
lip Gränfors, Gunnel Holmberg-Karlsson, 
Roland Thulin, Jan-Åke Andersson/Sofi  
Almqvist. I slutfasen har även Lisbeth 
Merkert, Peter Jannerfeldt, Per-Åke Sand-
berg och Katrin Andersson medverkat. 

Policy och handlingsplan följs upp och 
revideras minst vart tredje år. Sammankal-
lande är tekniska kontoret.

redigering och layout
Liselott Johansson, Lars Wennerberg, 
Marie Wikander och Stefan Fredriksson/

Marianne Brännman

foto 
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Lars Gustavsson
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ORDLISTA

Urban stadslik
Recipient mottagare av dagvatten
LOD lokalt omhändertagande av dagvatten
Exploateringsområden nya byggnads- och anläggningsområden
Ackumulera  ansamla, lagra
Geoteknik  läran om jords och bergs egenskaper och
   dess tillämpning vid byggnads och    

 anläggningsverksamhet.

Hydrologi  läran om vattnets kretslopp i naturen
Topografi  läran om terrängens form, höjdförhållanden
Rekreation återhämtning av krafter, förströelse på fritiden,  
 vila, vederkvickelse

Toxisk giftig
Sedimenterat material avlagrat material som har sjunkit till botten
Infi ltration vattens inträngande i jord eller berglager 
Meandrande slingrande 
Deponi upplag
Fauna ett områdes djurvärld
Sedumväxter        fetbladiga växter
ÅVADT         årsvardagsdygnstrafi k
Suspenderat material       uppslammade ämnen 
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Tabell 1. Föroreningar i dagvatten

Metall/Ämne Påverkan på människor, djur och vatten Huvudsakliga källor

Bly (Pb) Mycket giftigt för människor och djur. Påverkar nervsystemet. Ackumuleras i 
miljön.

Balansvikter på hjul, ledningsfogar, målarfärg.

Kadmium (Cd) Mycket giftigt för människor och djur. Ackumuleras i miljön. Fordon, läckage från plåt, handelsgödsel, atmos-
färiskt nedfall.

Koppar (Cu) Mycket giftigt i höga koncentrationer i vattenmiljön. Tak och andra byggnadsdetaljer av kopparplåt, 
bromsbelägg.

Krom (Cr) Cancerogent, Sexvärt krom är skadligt för människor och djur. Rostfritt stål, impregnerat virke.

Nickel (Ni) Cancerogent, mest giftigt för lägre djurgrupper och växter. Ackumuleras i miljön. Rostfritt stål, oljeeldning.

Zink (Zn) Biologiskt giftigt i större mängder. Korrosionsskydd, färger, kemprodukter, däck.

PAH Cancerogena, giftiga för människor och vattendjur. Förbränning, förslitning av asfaltytor och däck.

PCB Giftigt för människor och djur. Används ej längre. Läckage från fogmassor i bygg-
nader, elprodukter.

Näringsämnen (kväve, (N) 
fosfor (P))

Övergödning i sjöar och vattendrag, påverkar syreförbrukningen. Förbränning, atmosfäriskt nedfall, gödningsmedel, 
bräddat avloppsvatten.

Olja Skadligt för människor, djur och växter. Fordon, drivmedel, cisterner, asfalt.

Bekämpnings-
medel

Skadligt för människor, djur och växter. Bekämpningsmedel på hårdgjorda ytor, i parker och 
trädgårdar.

Suspenderat 
material (partiklar)

Ökad grumlighet, ändrade ljusförhållanden. Binder föroreningar. Biltrafi k, minerogent stoft.

Cyanid Toxisk effekt på djur och växter. Vägsalt, bensinförbränning.

Klorid Effekt på jon- och osmosreglering. Vägsalt. 

AVRINNINGEN FRÅN FÖRORENADE YTOR eller ytor av 
speciellt material får till följd att dagvattnet för med sig förore-
ningar. Föroreningarnas typ och koncentration varierar beroende 
på vilken slags yta dagvattnet runnit över. De vanligaste förore-
ningarna är tungmetaller, oljor, salter, näringsämnen och giftiga 
(toxiska) kolväten. Föroreningens effekt på recipienten varierar 
med föroreningens toxicitet, recipientens tålighet och belastning.
Källor till föroreningar i dagvatten är exempelvis trafi k, förbrän-
ning, fria metallytor som tak, stolpar och räcken samt atmosfäriskt 
nedfall.
  Att trafi ken är den största föroreningskällan är inte detsamma 
som att större trafi kleder alltid är den största föroreningskällan 
för en enskild recipient. Hänsyn måste tas till hur stor den årliga 
föroreningsmängden är från olika delområden inom tillrinnings-
området. Bostadsområden med lokalgator kan i vissa fall belasta 
en recipient mer än en kortare motorvägssträcka. 
  

Byggnadsmaterial kan ge stora bidrag av metaller, såsom koppar 
och zink. En källa till zink är belysningsstolpar och andra stolpar 
(vägmärken) samt räcken som är obehandlade. En vanlig källa till 
kopparföroreningar är koppartak. Enligt beräkningar som gjorts 
vid Chalmers Tekniska Högskola läcker en obehandlad lyktstolpe 
ca. 50 g Zn/år och 1 mg Cd/år. Ett koppartak läcker ca.1,3 g Cu/m2 år. 
Lyktstolpar och vägmärkesstolpar i Jönköpings kommun läcker 
ca 1300-1400 kg Zn/år och ett koppartak av Per Brahegymnasiets 
storlek läcker ca 3-3,5 kg Cu/år. Som jämförelse innehåller in-
kommande vatten till Simsholmens avloppsreningsverk ca 1300 
kg Zn/år och 800 kg Cu/år.

Tiden mellan nederbördstillfällena påverkar föroreningshalter-
na och i början av ett regn innehåller dagvatten som mest förore-
ningar, varför det är viktigt att det första fl ödet kan omhändertas. 
Föroreningarna förekommer till största delen i partikelform eller 
är bundna till det suspenderade materialet. 

Föroreningar i dagvatten
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FÖR ATT PRAKTISKT KUNNA klassifi cera dagvatten från av-
rinningsområdet görs en indelning av markanvändningen i fyra 
olika områdestyper, se tabell 2.

Bostadsområden < 50 personer/ha

Bostadsområden > 50 personer/ha

Industriområden 

Trafi kområden > 1 000 åvadt

●

●

●

●

Föroreningsklassning per områdestyp bygger på schablonhal-
ter över dagvattnets föroreningsinnehåll och Naturvårdsverkets 
klassning i ”Bedömningsgrunder för miljökvalitet – Sjöar och 
vattendrag”. För underlag till bedömning, se bilaga 5.

Som stöd för att bedöma hur stora föroreningsmängder som 
kommer från ett område kan tabell två användas. Vid val av föro-
reningsklass måste dessutom en bedömning göras om något spe-
ciellt förekommer som kan påverka val av åtgärd. Det kan vara 
viss typ av industri som kan förorena, stora takytor av material 
som kan ge mycket förorening, parkeringsytor som ger stora tra-
fi krörelser osv.

Klassifi cering av dagvatten

Tabell 2. Klassifi cering av dagvatten
Områdestyp Markanvändning Föroreningshalter

Bostad < 50 person/ha Småhusområden inkl lokalgator, ”glesa” grupphusområden, grönområden. Låga halter

Bostad > 50 person/ha ”Täta” grupphusområden, fl erbostadshusområden, kontors- och handelsområden Måttliga halter

Industri Industriområden beroende på verksamheten Höga halter 

Trafi k > 1000 ÅvadT Gator med trafi k > 1000 åvadt, bussleder, större parkeringsanläggningar Höga halter 
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Recipienter
JÖNKÖPINGS KOMMUNS tätorter har en rad recipienter (mot-
tagare av dagvatten) med vitt skilda fl öden, volymer, naturvärden 
och känslighet. Recipienterna har därmed olika förutsättningar 
att kunna ta emot det dagvatten som bildas inom respektive av-
rinningsområde. Många av de 25-talet dagvattenrecipienter som 
fi nns i Jönköpings kommun utgörs av vattendrag och fl ertalet av 
dessa mynnar direkt eller indirekt i Vättern. Detta förhållande gör 
att den samlade transporten av föroreningar t.ex. metaller via dag-
vatten från Jönköping till södra Vättern kan vara betydande. Vät-
tern har dock kapacitet att ta emot dessa föroreningar bättre än vad 
en mindre tillrinnande bäck kan ha. Generellt gäller att ett mindre 
vattendrag med ett begränsat fl öde är mer känsligt än ett större 
vattendrag med högre fl öde. Motsvarande resonemang gäller för 
små sjöar jämfört med större. 

Dagvatten kommer också i ojämna fl öden. Vid kraftiga regn 
samlas stora vattenmängder i bäckar, diken och vid dagvattenut-
fl ödet. Kraftiga fl öden grumlar vattnet och material transporteras 
och sedimenterar sedan på bottnen. Denna grumling kan skada 
vattenlevande organismer och fi sk. 

Kartan på s. 12 innehåller en numrering av alla kommunens 
större recipienter och i bilaga 5 fi nns det en utförlig beskrivning 
av recipienterna samt en bedömning av deras värden och framtida 
målsättning.

recipienters känslighet
I tabell 3 på s. 11 fi nns en sammanställning över recipienter i Jönkö-
pings kommun, som i varierande omfattning tar emot dagvatten. 
Där redovisas också en klassning av deras känslighet. 

För att kunna göra en bedömning av recipienternas känslighet 
har vattendragen och sjöarna analyserats utifrån naturvärden och 
rekreationsvärde (se bilaga 2) samt hydrologiska förhållanden. 
Klassifi cering av recipienter är en komplex fråga med många di-
mensioner att ta ställning till. I detta sammanhang bedöms reci-
pienterna huvudsakligen utifrån naturvärden. Rekreationsvärdet 
redovisas i recipientbeskrivningen i bilaga 5. Klassningen av re-
cipienternas känslighet görs utifrån nuvarande förhållanden, inte 
efter önskad utveckling. 

Beroende på kända naturvärden och den bedömda känsligheten 
för den påverkan som nuvarande dagvattentillförsel kan medföra, 
har recipienterna delats in i tre grupper: mycket känslig, känslig 
och mindre känslig recipient. Känslighetsbedömningen är en  
tämligen grov sammanvägning av kända förhållanden.
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sammanfattning av 
känslighetsbedömningen
De mycket känsliga recipienterna är sådana som tål dagvatten-
tillfl öden dåligt därför att de hyser rödlistade arter eller andra 
arter som reagerar negativt på dagvattenutsläpp. Detta beror på 
att dagvattnet ger ojämna fl öden, kan vara grumligt eller för med 
sig föroreningar och näringsämnen som kan skada livsmiljön för 
bottenfauna, fi sk eller fågelfauna. 

Till de mycket känsliga recipienterna hör mindre vattendrag 
och sjöar med höga naturvärden, som Kallebäcken och Lillån 
i Huskvarna, samt sjön Ören. Ören har lång omsättningstid och 
tillförda föroreningar kommer att ackumuleras och därför fi nnas 
kvar under lång tid.

Recipienter som bedöms vara känsliga är framför allt sjöar 
och vattendrag som uppvisar höga naturvärden, men som i fl e-
ra fall har något högre vattenföring, t cx Tabergsån, eller där 
dagvattentillförseln är mer begränsad, t ex Domneån, Nissan, 
Landsjön, Tenhultasjön och Stensjön. Till kategorin känsliga 
recipienter räknas även Vättern, Rocksjön, Strömsbergsbäcken, 

Lillån (till Tabergsån), Dunkehallaån, Djupadalsbäcken, Lillån i 
Bankeryd, Gårdsjön och Bergsjön.

Kategorin mindre känsliga recipienter innefattar bl a vat-
tenområden som redan i nuläget är påverkade av annat än 
dagvatten. Hit räknas Munksjön, Huskvarnaån, Barnarpasjön, 
Skarmaden och Lyckåsån. Naturvärdena i Skrämmabäcken är i 
nuläget ringa på grund av omfattande dagvattenpåverkan, men 
skulle säkerligen kunna höjas om dagvattnet fi ck genomgå nå-
gon form av behandling innan det släpps till bäcken. Junebäcken 
och Vätterslundsbäcken har periodvis en stor andel dagvatten i 
sitt totala fl öde.

Om en sjö eller ett vattendrag restaureras eller andra fi sk- eller 
vattenvårdsåtgärder genomförs kommer recipientens naturvärde 
att öka vilket innebär att det fi nns anledning att omvärdera reci-
pientens känslighetsbedömning.
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Tabell 3. Recipientförteckning/recipienters känslighet
Nr Recipienter Känslighet * DAGVATTEN FRÅN Utlopp Naturvärde **

1 Kallebäcken Mycket 
känslig

SV Hovslätt 8st Mycket högt

2 Lillån 
(Huskvarnaån)

Mycket 
känslig

S Huskvarna, Tenhult 5st 
11st (indirekt)

Högt

3 Ören Mycket 
känslig

Örserum 2st
1st (indirekt)

Mycket högt

4 Vättern Känslig Bankeryd, Trånghalla, Jönkö-
ping, Huskvarna 
och Gränna

44st
7st (indirekt)

Mycket högt

5 Bergsjön Känslig Bottnaryd 1st Övrigt

6 Djupadalsbäcken Känslig Åbolid, Lerhagen och Björ-
neberg

2st 
4st (indirekt)

Övrigt

7 Domneån Känslig NV Bankeryd 3st(indirekt) Högt

8 Dunkehallaån Känslig Dalvik, Dunkehalla, Skänke-
berg och Sveahäll

15st Högt

9 Gårdsjön Känslig Bottnaryd 1st
1st (indirekt)

Övrigt

10 Landsjön Känslig Kaxholmen 4st 
2st (indirekt)

Högt

11 Lillån (Bankeryd) inkl. At-
tarpsdammen

Känslig Bankeryd 18st Högt

12 Lillån (Tabergsån) Känslig Haga, G:a Råslätt, Kettilstorp, 
Råslätt, Grästorp, Lockebo och 
Barnarp

15st 
15st (indirekt)

Högt

13 Nissan Känslig Ryd 1st 
3st (indirekt)

Mycket högt

14 Rocksjön Känslig Jönköping C 5st 
2st (indirekt)

Högt

15 Stensjön Känslig Öggestorp 2st (indirekt) Högt

16 Strömsbergs-
bäcken

Känslig Ljungarum och del av 
gamla fl ygfältet

11st Övrigt

17 Tabergsån Känslig S Jönköping och hela Tabergså-
dalen

54st
8st (indirekt)

Högt

18 Tenhultasjön Känslig Tenhult 5st (indirekt) Högt

19 Barnarpssjön Mindre känslig Barnarp 1st 
3st (indirekt)

Övrigt

20 Huskvarnaån Mindre känslig Huskvarna, Öxnehaga, Ög-
gestorp och Tenhult

26st
8st (indirekt)

Övrigt

21 Junebäcken Mindre känslig SV Jönköping 15st
3st(indirekt)

Övrigt

22 Lyckåsån Mindre känslig Skärstad 2st (indirekt) Övrigt

23 Munksjön Mindre känslig Jönköping C 22st Högt

24 Skarmaden Mindre känslig SÖ Taberg 3st Övrigt

25 Skrämma-
bäcken

Mindre känslig Vättersnäs, Österängen och 
Öxnehaga.

19st Övrigt

26 Vätterslunds-
bäcken

Mindre känslig Vätterslund, Hisingstorp 5st
3st (indirekt)

Övrigt

*     3 st klasser – Mycket känslig, Känslig, och Mindre känslig 
**   3 st. klasser – Mycket högt, Högt och Övrigt  
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Karta över recipienter i Jönköpings kommun, skala 1:200 000. Stadsbyggnadskontoret 2003.
Recipienterna 5, 9 och 13 ligger utanför kartan och utgörs av Bergsjön, Gårdsjön och Nissan.

Karta över recipienter

 
 4

 
 3
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Åtgärder
DAGVATTEN SKA  AVLEDA tätorternas nederbörd på ett säkert, 
miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt så att invånarnas säker-
het, hälsa och ekonomiska intressen inte hotas. Dagvattnet får 
inte försämra vår miljö och ska ej innehålla ämnen som inte är 
långsiktigt hållbara i ekosystemet. Den naturliga hydrologin och 
grundvattenbalansen i området bör upprätthållas och ekosystemen 
i området får ej påtagligt påverkas. Risker och säkerhetsaspekter 
bör också vägas in. Åtgärder ska sättas in så långt det är tekniskt, 
ekonomiskt och juridiskt möjligt. 

Se dagvattnet som en positiv resurs i samhället. Anpassa anlägg-
ningarna så att de kan bidra till en trevlig rekreationsmiljö och 
beakta säkerhets- samt hygieniska aspekter.

åtgärder
Åtgärder ska i första hand sättas in mot föroreningarnas 

källor genom att minska användning och utsläpp av ämnen 

som skadar ekosystemen så att dagvattnet inte blir förorenat.

Dagvattnet ska källsorteras så att inte förorenat dagvatten 

blandas med t.ex. rent takvatten eller vatten från 

husgrundsdränering.

Fördröj dagvattnet så att den naturliga lokala 

vattenbalansen vidmakthålles.

Hantera dagvattnet så att det inte medför olägenheter för 

byggnader, anläggningar samt växt- och djurliv.

Dag- och dräneringsvatten ska endast i nödfall avledas 

till spillvattennätet. I befi ntliga områden ska kombinerade 

ledningar successivt byggas bort. 

Dagvattnet ska tas om hand och renas/behandlas så nära 

källan som möjligt på den egna fastigheten (ELOD).

Dagvattnet ska ledas bort och renas/behandlas gemensamt 

på allmän platsmark för ett större område (SLOD) eller ledas 

till en lämplig recipient.

●

●

●

●

●

●

●

val av reningsmetod när rening krävs
I första hand bör källan åtgärdas. Även källsortering bör beaktas 
så att endast det förorenade dagvattnet behöver renas.

Vilken typ av reningsanläggning som lämpar sig bäst beror 
på recipientens känslighet, dagvattnets mängd och sammansätt-
ning, områdets topografi ska, geologiska och hydrologiska för-
utsättningar samt typ av exploatering. Även kostnader, juridiska 
aspekter och rådighet över området är av betydelse för valet av 
reningsmetod.

Det första fl ödet är viktigt att åtgärda eftersom dagvattnet inne-
håller betydligt högre koncentrationer av föroreningar i början av 
ett nederbördstillfälle eller snösmältning (First fl ush). Tidsrum 
mellan nederbördstillfällena har också betydelse.

 
Som hjälp för att bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas fi nns 
en tabell med reningskrav (tabell 4 s. 14). Tabellen är en scha-
blon som bygger på tabell 2 s. 8 där olika områdestyper ger olika 
klassifi ceringar av dagvattnet och tabell 3 s. 11 där recipientens 
känslighet framgår. Tabell 5 s. 14 redovisar typ av anläggning och 
tillhörande metod utifrån kraven i tabell 4.
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Tabell 4. Reningskrav
Recipientens känslighet Föroreningshalter

Låga Måttliga Höga

Mindre känslig Inget reningskrav * Enkel rening Normal rening

Känslig Enkel rening Normal rening Omfattande rening

Mycket känslig Normal rening Normal rening Omfattande rening

Tabell 5. Reningsmetoder
Typ av anläggning Rening Metod för avskiljning Avskiljningsgrad % ** ÖVRIGT

Sedi-
ment 

P N tot Metaller

Diken Enkel Infi ltration, sedimentation 80 30 10 Måttlig Ej för kraftig lutning

Översilning av grönytor Enkel/normal Nedbrytning, fi ltrering, 
växtupptag, sedimentation, 
infi ltration

70 30 25 Måttlig till 
hög

Ej för kraftig lutning
(2 - 5 %)

Infi ltrationsanläggningar Normal Absorption, nedbrytning, fi ltrering, 
växtupptag, sedimentation och 
infi ltration

90 60 60 Hög Låg för lösta metaller. Hög 
avskiljning för partikulära 
föroreningar, låg för lösta. 
Förbehandling kan krävas

Fördröjningsdammar Normal Sedimentation, nedbrytning 50-90 30-60 30-40 Måttlig till 
hög

Reningsdammar/
Våtmarker

Omfattande Sedimentering, växtupptag, 
nedbrytning, fi ltrering

50-90 30-60 30-40 45 Koppar och zink avskiljs 
bäst.

Minireningsverk Omfattande Kemisk fällning och lamellseparation 75-90 50-95 Hög

Reningsmetoder

fördröjning, reglering av vattenbalans
Även om det inte föreligger krav på rening av dagvattnet 
kan någon form av åtgärd behövas av hydrauliska skäl 
t.ex. för att reglera fl ödes/vattenbalansen i området. Så-
dan hydraulisk hänsyn kan resultera i att fl era av renings-
metoderna i tabell 5 även kan bli aktuella vid beaktande 
av vattenbalansen. Exempel på anläggningar är öppna 
diken, dammar och översilningsytor.

* Enkel rening kan vara ett billigare alternativ. Alla 
anläggningar, oavsett om det rör sig om rening eller 
fördröjning/reglering av vattenbalansen, får givetvis 
utformas för en högre kravnivå än den uppsatta.

OBS! 
Det är inte lämpligt att infi ltrera i mark med för täta jordarter, om marken innehåller föroreningar, om det är en mycket känslig 
recipient eller skyddsvärt grundvatten.

** Värdena är osäkra. De baseras på några mätningar, grova beräkningar och uppskattningar.
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ELOD eller SLOD
OM DAGVATTNET TAS OM HAND enskilt lokalt på den egna 
fastigheten (ELOD) bidrar anläggningen till miljöförbättringar i 
ett lokalt perspektiv och kan förhindra en alltför stor grundvat-
tensänkning i närområdet. Med ELOD-lösningar minskas inves-
teringsbehovet i dagvattenledningar.

GENOM ETT SAMORDNAT lokalt omhändertagande (SLOD) 
transporteras dagvattnet i ledningar eller öppna diken till en plats 
där det anordnas en gemensam reningsanläggning. En liknande 
anläggning kan även anläggas längre ner i recipientsystemet. Ge-
nom denna typ av åtgärder kan såväl fl ödes- som föroreningsbe-
lastning på recipienten minskas.

Exempel på anläggningar som lämpar sig 
för ELOD

Utkastare

 Infi ltration på grönytor

 Genomsläppliga hårdgjorda ytor

 Gröna tak

Filter

 Dammar

●

●

●

●

●

●

Exempel på anläggningar som lämpar sig 
för SLOD

Diken

 Översilningsytor, gräsbevuxna diken

 Infi ltrationsanläggningar 

 Fördröjningsdammar

 Reningsdamm, våtmark

 Minireningsverk

Filter

 Skärmbassänger

●
●
●
●
●
●
●

●

För utförligare beskrivning av ELOD- och SLOD-anläggningar se bilaga 3.
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kostnader
Kostnader för de olika typerna av reningsanläggningar kan endast 
översiktligt bedömas med utgångspunkt från tidigare erfarenheter 
från liknande projekt. Den stora variationen i bedömda kostnader 
beror på att anläggningarnas storlekar samt detaljutformningen 
varierar.

Bedömt pris i tkr (2007).

Oljeavskiljare   100-200

 Dammar     150-600

Våtmark     200-600

 Skärmbassänger  200-600

 Öppet infi ltrationsdike  0,8 tkr/m

 Översilningsyta  0,2-0,5 tkr/m2

Projekteringsunderlag och miljötillstånd utgör 10-20 % av ovan-
stående kostnader.

Kostnad för skötsel uppgår årligen till 5-8 % av anläggningskostna-
derna. Dammar och våtmarker kräver större ytor vilket medför att 
markkostnaderna blir större för dessa anläggningar. 

Kostnaderna baseras på grova uppskattningar, en bedömning 

görs för varje enskilt fall och kostnaderna varierar från år till år.

skötsel och kontroll
Åtgärder för att rena eller fördröja dagvatten kräver utökad sköt-
sel och ett utökat underhåll i förhållande till att leda undan dag-
vattnet i ledning.

Nyanlagda anläggningar kräver utökad skötsel de tre första 
åren. Bortrensning av skräp bör ske. Växter kan skördas under 
september så att inte metaller frigörs. Filter och dammar måste 
underhållas med vissa intervall som varierar beroende på damm-
storlek, avrinningsområde och typ av bebyggelsestruktur. Slam 
från dammar måste avlägsnas. Föroreningsgraden avgör behand-
lingsmetod, mindre förorenat slam kan t.ex. återanvändas.

Som uppföljning är det önskvärt om någon/några anläggningar 
kan ingå i något forskningsprojekt.

●

●

●

●

●

●
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Dagvatten som snö
I JÖNKÖPINGS KOMMUN  faller det i genomsnitt 1,7 m snö 
per år, vilket i smält form motsvarar 170 mm. Snön utgör 25-30 % 
av den totala nederbörden på ett år (medelvärde för 30 år). Större 
delen av snön får ligga kvar där den faller och när den smälter 
bildas dagvatten. En mindre del behöver vid behov transporteras 
bort från trafi kytor, gågator och torg efter större snöfall. Det rör 
sig om ca 300 m3 snö per år som tas omhand vid snöupplag i Jön-
köping (genomsnitt från de senaste åren).

Nederbörd i form av snö innehåller mer föroreningar än regn, 
det är därför inte relevant att jämföra snö med regnvatten. Snön 
faller sakta och har större yta och kan därför ackumulera mer 
föroreningar från atmosfären än regnvatten. Det gör att luftburna 
föroreningar tvättas ur under vinterns stora nederbördstillfällen. 
Under vinterhalvåret ökar också föroreningarna i luften bla från 
trafi ken genom kallstarter och ökad uppvärmning av byggnader. 
Salt ökar också lösligheten för många ämnen, bland annat tung-
metaller så att de lättare följer med dagvattnet. När snön smälter 
blir det kvar lite sediment/grus och en hel del skräp. Sedimenten 
som blir kvar när snön har smält kan innehålla partikelbundna 
föroreningar t.ex. tungmetaller, kolväten, näringsämnen, salter 
och bakterier. Sediment och skräp samlas upp och tas omhand. 
Smältvattnet kan innehålla salter, bakterier och försurande ämnen 
som svavel och kväve. 

recipienter
Behovet av snöupplag är störst i närheten av centrum med gåga-
tor och torg samt vid  större parkeringsytor och industriområden. 
Snön ligger sällan kvar någon längre period men vid omfattande 

snöfall kan det fi nnas behov av att köra bort snö även från andra 
ytor. De kommunala snöupplagen utgörs av en uppsamlingsyta 
för lagring av snön. Smältvattnet från snöhögarna får infi ltrera 
över naturmark innan de når ut i intilliggande vattendrag. Grus, 
sand och andra rester som blir kvar samlas ihop och lämnas till 
deponi. Det rör sig om 4-5 m3 sediment per år som tas omhand vid 
de kommunala snöupplagen i Jönköping.  

Ur miljösynpunkt är det ej lämpligt att lägga snö direkt i sjöar 
eller öppna vattendrag. Efter samråd eller särskild prövning kan 
ev tillstånd erhållas från länsstyrelsen. 

åtgärder
Tekniska kontoret har ett upplag vid E4 vid Råslätt. Upplaget är 
försett med sedimenteringsdike och används för kommunens be-
hov. Det bör utredas ytterligare lägen för nya områden för upplägg-
ning av snö med skyddsavstånd till närmaste vattendrag. Hänsyn 
ska också tas till grundvattenförhållanden i aktuella områden. Det 
är bra med så korta körsträckor som möjligt från källan.

Ett upplag kan ha ett tätskikt och lutning mot ett meandrande 
dike, en damm eller en våtmark där partiklar kan sedimentera 
innan vattnet leds vidare till recipienten. Den kan också utgöras 
av en genomsläpplig yta som kan fungera som en infi ltrationsbädd 
där översta lagret kan samlas ihop och ev. saneras. En bädd ska 
tåla tung trafi k.

Alla snöupplag kräver skötsel. Vid val av plats bör beaktas att 
det kan vara estetiskt störande med svarta snöhögar. De kan t.ex. 
döljas bakom trädridåer.
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ALLA HAR ETT ANSVAR enligt gällande lagstiftning att 
hantera dagvatten med försiktighet så att miljön inte skadas. 
Utanför kommunens ansvarsområde gäller ansvaret t ex fast-
ighetsägare i Jönköpings kommun och Vägverket som ansva-
rig väghållare för de allmänna landsvägarna i kommunen. Den 
som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utföra 
de skyddsåtgärder och iaktta de begränsningar som krävs för 
att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför 
skada i miljön. Ansvarig inför miljöbalken är i första hand verk-
samhetsutövaren. Målsättningen är att när dagvatten släpps till 
en recipient ska vattnet ha en sådan kvalitet att vattendraget tål 
den belastning som utsläppet medför.

jönköpings kommun
Kommunen har det övergripande ansvaret för hantering och 
utsläpp av dagvatten. I egenskap av verksamhetsutövare ska 
kommunen göra den tekniska, ekonomiska och miljömässiga 
bedömningen av vart och hur dagvattnet ska ledas och renas. 
Kommunen ska ge relevant information till t ex fastighetsägare 
och andra verksamhetsutövare om vilka förutsättningar och 
krav som gäller avseende dagvattenhanteringen i det enskilda 
fallet.

Inom planlagda områden betraktas dagvatten som avlopps-
vatten i lagens mening. När det gäller avvattning av bebyggda 

Ansvar
fastigheter inom planområde är det kommunen som har ansvar för 
att bedöma om det krävs någon form av allmän dagvattenanlägg-
ning eller om ansvaret helt kan läggas på fastighetsägaren.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har ansvar för den övergripande utveck-
lingen och planeringen. Målsättningar fi nns formulerade i kom-
munprogrammet, i miljöprogrammet - Agenda 21 och i de svenska 
miljömålen.

Stadsbyggnadsnämnd
Kommunen har genom sitt planmonopol ansvar att styra bebyggel-
seutvecklingen och därigenom verka för god dagvattenhantering. 
Stadsbyggnadsnämnden har ansvar för att dagvattenfrågorna be-
aktas vid planering, bygglovsprövning och tillhörande rådgivning. 
Vid detaljplanering och bygglovsprövning (nyexploatering, om-
byggnation) ska bebyggelsens lokalisering och val av byggnads-
material övervägas. Nya detaljplaner ska ange hur dagvattenfrågan 
ska lösas och vem som har ansvar för genomförandet. Vid nyex-
ploatering ska nödvändig mark för dagvattenhantering avsättas i 
detaljplaneskedet. Nämnden ska vid ombyggnad av gator och par-
ker samt vid nyexploateringar verka för att dagvattenfrågan löses 
utifrån handlingsplanen för dagvatten.
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Miljönämnd
Kommunen ansvarar för miljö- och hälsoskydd och ska genom 
tillsyn och prövning säkerställa att miljöfarlig verksamhet sker 
enligt gällande lagstiftning. Miljönämnden är tillsynsmyndighet 
för utsläpp av dagvatten kontrollerar genom tillsyn av verksam-
heter att dagvattenhanteringen bedrivs i överensstämmelse främst 
med miljöbalken och kommunens handlingsplan för dagvatten.

Teknisk nämnd
Nämnden är ansvarig för VA-frågor inom VA-verksamhetsområ-
det och kan i hög grad påverka hur dagvattenhanteringen ska ske 
inom kommunen. I Jönköpings kommuns VA-taxa fi nns idag en 
taxereduktion om dagvattnet omhändertas lokalt. Tekniska nämn-
den är väghållare av kommunala gator och vägar samt ansvarig 
för avloppsreningsverk, dag- och spillvattennät, parker och andra 
grönområden, allmänna platser. Nämnden ska vid ombyggnad 
av gator och parker samt vid nyexploateringar verka för att dag-
vattenfrågan löses utifrån handlingsplanen för dagvatten. Nämn-
den ska också verka för att föroreningarna till dagvattnet från sta-
dens drift och underhåll av gator och parker, minskar.

Räddningstjänst
Räddningstjänsten har en betydelsefull roll som remissinstans och 
granskare av planförslag samt bygglovs- och tillståndsärenden av 
diverse slag. Räddningstjänsten ansvarar bl.a. för att förhindra 
spridning av farliga ämnen och för spridning, uppsamling och 
hantering av släckvatten, vid trafi kolyckor och bränder.

övriga ansvarsägare
Väghållare
Väghållaren ansvarar för avledning och eventuell rening av det 
vägdagvatten som uppkommer inom vägområdet. Även diffus 
vattentillrinning från omgivande mark kan ibland avledas genom 
vägens diken. Väghållare kan t ex vara Vägverket, tekniska nämn-
den eller vägföreningar.

Fastighetsägare
Fastighetsägare har alltid ansvar för dagvattnet från den egna 
fastigheten d.v.s. oavsett om fastigheten ligger inom eller utanför 
detaljplanelagt område. I ansvaret ligger drift, skötsel, kontroll av 
anläggningar, kunskap om tekniska, miljömässiga och lagenliga 
förutsättningar etc. Kommunala bolag har i egenskap av fastig-
hetsägare också det här ansvaret.

Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggningar har samma ansvar som den enskilde 
fastighetsägaren d v s att användande, kontroll och skötsel av an-
läggningar sker enligt gällande miljö- och VA-lagstiftning.

Byggherrar
Byggherren ansvarar för att en dagvattenanläggning utförs på ett 
sätt som förutsätts i detaljplan, områdesbestämmelser, bygglov 
etc. Byggherrens ansvar gäller både inom och utanför detaljpla-
nelagt område.



Dagvatten i Jönköpings kommun20

Övergripande styrdokument
lagstiftning
Miljöbalken och förordning om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd
I miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd fi nns det bestämmelser om dagvatten.

Dagvatten som avleds från sammanhängande bebyggelse och 
allmän mark i detaljplanelagt området klassas som avloppsvatten. 
Om avloppsvatten släpps ut i mark, vattenområden eller grund-
vatten betraktas det som miljöfarlig verksamhet.

Dagvattnet ska avledas och renas eller tas om hand på något 
annat sätt så att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. Innan dagvatten avleds, renas eller tas om hand ska 
en anmälan till miljönämnden göras.

Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
I förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön fi nns 
bestämmelser om hur vårt vatten ska skyddas. Sverige har fem 
vattendistrikt med tillhörande myndigheter som har samordnings-
ansvar för att se till att god ytvatten- och grundvattenstatus uppnås 
senast 2015 enligt EU:s vattendirektiv.

I Sverige kommer miljökvalitetsnormer att fastställas för olika 
typer av vatten. Normerna är juridiskt bindande och kan t ex gälla 
högsta tillåtna halt av ett ämne i sjöar och vattendrag.

Lag om allmänna vattentjänster
I lagen om allmänna vattentjänster anges att kommunen har skyl-
dighet att ordna vattentjänster. Om det med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning 
eller avlopp i ett större sammanhang ska kommunen bestämma 
verksamhetsområdet och se till att behovet tillgodoses genom en 
allmän va-anläggning. Avgift får tas ut för bortledande av dag-
vatten och även täcka kostnader för eventuell rening av vattnet.

miljömål och skyddsvärt vatten 
Nationella miljömål, vattenvårdsplan
Dagvatten berör fl era av våra 16 nationella miljömål och fi nns 
även upptaget i länets miljömålsarbete samt i ”Vattenvårdsplan 
för Vättern”. 

Vättern, Domneån och Ören är Natura 2000-objekt. Det inne-
bär att det fi nns ett internationellt ansvar att skydda och vårda 
dessa områden så att deras värden kan bevaras.

Riksintresse betyder att områdena har naturvärden av natio-
nellt intresse enligt miljöbalken. Följande områden är av riksin-
tresse för naturvården inom Jönköpings kommun: Vättern, delar 
av Tabergsån/Lillån, delar av Domneån, delar av Huskvarnaån, 
Skrämmabäcken, Landsjön, delar av Lyckåsån, Ören och delar av 
Nissan.

Se bilaga 4 för hänvisning till lagtext och dokument.
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Bilagor

Tabell 6. Föroreningsklassning 
Ämne Enhet Låga halter Måttliga halter Höga halter

Kväve TOT-N mg/l <1,25 1,25-5,0 >5,0

Fosfor TOT-P mg/l <0,050 0,050-0,100 >0,100

Bly  (Pb) mg/l <0,003 0,003-0,015 >0,015

Zink  (Zn) mg/l <0,060 0,060-0,300 >0,300

Koppar  (Cu) mg/l <0,009 0,009-0,045 >0,045

Kadmium  (Cd) mg/l <0,0003 0,0003-0,0015 >0,0015

CODMn mg/l <12 12-16 >16

För att klassa dagvatten har en jämförelse gjorts med Naturvård-
verkets klassning “Bedömningsgrunder för miljökvalitet – sjöar 
och vattendrag”. Då Naturvårdsverkets klassning är gjord för 
sjöar och vattendrag, och indelas i fem klasser, har anpassning 
gjorts till dagvatten genom att reducera indelningen till tre klasser. 
Naturvårdverkets klass 1 och 2 innebär inga eller små risker för 
biologiska effekter, medan det i klass 3 kan förekomma biologis-

ka effekter. I denna dagvattenplan föreslås att Naturvårdsverkets 
klass 1 – 3 förs samman till dagvattenklass “låga halter”, klass 4 
motsvarar “måttliga halter” och klass 5 motsvarar “höga halter”.
Ur tabell 6 kan utläsas föroreningshalter för olika ämnen i dag-
vattnet i de olika klasserna.

schablonvärden
Som underlag för föroreningsinnehållet i dagvattnet användes 
schablonvärden framtagna och sammanställda utifrån ett stort 
antal genomförda undersökningar (PM Schablonhalter av förore-
ningar och näringsämnen i dagvatten, Stockholms stad, 1997-12-
15). Användningen av schablonhalter görs för att det är svårt att 
mäta föroreningen i ett specifi kt dagvatten. Föroreningsinnehållet 
varierar med regnets varaktighet och hur tätt nederbördstillfällena 
kommer. En torrperiod innan ett regn ger större föroreningsinne-
håll än om ytan var avspolad av ett tidigare regn. Eftersom förore-
ningshalterna är större i början av ett regn måste mätningar göras 
vid ett stort antal tillfällen under ett regn och vid ett stort 

antal nederbördstillfällen för att erhålla riktiga värden.
Vid användning av schablonvärden för dagvattnets förore-

ningar visar det sig att inga områdestyper hör till föroreningsklass 
”låga halter”. För att reningskraven ska bli rimliga (tabell 4) har 
dagvatten från bostadsområden med <50p/ha klassats som ”låga 
halter”.

I nedanstående tabell 7 har respektive område åsatts schablon-
halter på föroreningarna, vilka har används vid klassifi cering av 
dagvatten i tabell 2. Den kan även användas vid beräkning av to-
tala föroreningsmängder från ett område. 

Trafi kyta: Med trafi kyta avses gator som har trafi k över 1000 åvadt eller där busslinjer fi nns. Gator med 
mindre trafi k ingår i områdestyp. Referens: Stocholms Stad gatu- och fastighetskontors rapport, VBB Viak 
11065160 Stockholm 1997, VAV Rapport nr 1994-06 och 1994-11.

Tabell 7. Medelhalter (mg/l) som använts vid beräkningarna 
Områdestyp

Ämne Bostad 
<50p/ha

Bostad 
>50p/ha

Industri Trafi k > 1000 

min-max median min-max median min-max median min-max median
Kväve 1,0-2,0 1,8 1,0-3,0 2 1,5-3,0 2,3 1,5-2,5 2
Fosfor 0,2-0,6 0,3 0,2-0,6 0,4 0,2-0,7 0,4 0,2-2,5 0,3
Bly 0,03-0,17 0,02 0,03-0,35 0,05 0,03-1,2 0,060 0,05-0,52 0,100
Zink 0,07-0,3 0,15 0,12-0,6 0,3 0,22-0,6 0,45 0,15-0,6 0,30
Koppar 0,014-0,1 0,05 0,02-0,25 0,1 0,04-0,2 0,10 0,02-0,1 0,07
Kadmium 0,0015 0,0015 0,0015 0,001-0,006 0,003
COD 40-80 70 60-120 100 40-120 100 50-250 175

Bilaga 1 - Föroreningsklassning
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Naturvärde
Vid värderingen av recipienters naturvärde (tabell 3) har i huvudsak 
tre bedömningsfaktorer tillämpats och bedömningarna har gjorts 
med utgångspunkt från nu kända förhållanden avseende:

Bottenfauna

3 poäng. Ett vattenområde med förekomst av rödlistade eller säll-
synta arter, samt artrika miljöer. 
2 poäng. Vattenmiljöer med förekomst av känsliga eller mindre 
vanliga arter.
1 poäng. Bottenfauna av ordinär karaktär.

Fiskfauna

3 poäng. Förekomst av rödlistade arter, arter enligt Natura 2000 
(t.ex. röding, nissöga, harr och fl odnejonöga) eller öringförekomst.
2 poäng. Förekomst av arter som siklöja och gös.
1 poäng. Ordinär fi skfauna.

Fågelfauna

3 poäng. Recipient med häckning av rödlistade arter, arter enligt 
EU:s fågeldirektiv eller mindre vanliga fågelarter knutna till vat-
tenmiljöer, t ex storlom, fi skgjuse, kungsfi skare, strömstare eller 
forsärla.
2 poäng. Recipienten är betydelsefull som rastlokal, häcknings- 
eller övervintringsområde.
1 poäng. Fågelfaunan hyser mer vanligt förekommande arter.

Recipienterna har med utgångspunkt från ovanstående poängbe-
räkningar avseende naturvärde delats in i tre klasser,.

 Mycket högt naturvärde, 8-9 poäng.

 Högt naturvärde, 6-7 poäng.

 Naturvärde i övrigt, 3-5 poäng.

I de fall det fi nns rödlistade arter ges (placeras) recipienten alltid 
mycket högt naturvärde. Dessutom har i några fall även förekomst 
av utter samt en sällsynt alg, sjöhjortron (Nostoc zetterstedtii) 
vägts in i den samlade bedömningen. 

rekreationsvärde
De fl esta vattenområden har också ett stort rekreationsvärde. Om-
råden som i denna utredning bedöms ha ett högt rekreationsvärde 
är sådana som besöks mycket, har en naturmiljö som ger möjlig-
het till upplevelser eller där det fi nns anordningar för friluftsliv 
som t ex rastplats, utsiktspunkter, parkeringsplats och informa-
tionstavlor. 

Det kan vara att många människor vistas i eller intill området 
för fl era skilda aktiviteter som t ex promenader, motion, bad och 
fi ske. Med möjlighet till upplevelse menas i detta sammanhang att 
området har intressanta natur- och kulturvärden med anknytning 
till vatten eller har en tilltalande landskapsbild. 

●

●

●

Bilaga 2 - Recipienters naturvärde och rekreationsvärde

Bebyggd miljö

 Dagvatten från befi ntliga koppartak på kulturhistoriskt    

värdefulla miljöer bör renas, övriga koppartak bör målas eller 

successivt bytas ut. 

Som tak- och fasadmaterial bör inte kopparbleck och omålade 
förzinkade ytor tillåtas vid om- eller nybebyggelse.

 Nya omålade metallytor bör inte tillåtas och regelbunden 

målning/lackning bör ske av befi ntliga metallytor   

 (t.ex. lyktstolpar, elskåp och avbärarräcken).

PCB-fogmassor på hus bör saneras.

Blyfria målarfärger bör användas.

 Minskad användning av tryckimpregnerat virke där det inte 

är i markkontakt.

 Utsläpp från vedeldning bör minskas.

●

●

●

●
●
●

●

Trafi k

 Minskad biltrafi k, t.ex. bilpooler och samåkning.

 Minska trafi kens föroreningskällor (bättre däck, bromsar 

och bilmotorer).

Annan gatubeläggning (asfalt utbytes mot annat material).

 Ökad gaturenhållning (mer frekvent gatusopning och 

tömning av dagvattenbrunnar).

 Förändrad snöhantering och halkbekämpning.

 Enbart tillåta biltvätt i godkända tvättanläggningar.

Park och trädgård

Minskad användning av konstgödsel och bekämp-  

 ningsmedel

 Minskning av ammoniumkväve genom rätt hantering   

 av gödsel

●
●

●
●

●
●

●

●

förebyggande åtgärder vid källan 
Det bästa sättet är att redan vid källan förhindra att dagvattnet blir förorenat och att den befi ntliga grundvattennivåer behålls. Nedan är 
några exempel på hur föroreningarna till dagvattnet kan minskas vid källan. Många av åtgärderna styrs av den enskilda individens val 
och är svåra att styra genom den kommunala verksamheten.

Bilaga 3 - ELOD och SLOD
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INFILTRATION
Huvudsyftet är att leda ut dagvatten på vegetationsklädda ytor så 
att vattnet återförs till marken så nära källan som möjligt. I infi l-
trationsanläggningar sker sedimentering och rening beroende på 
växtlighet och genomströmningshastighet. Infi ltration kan även 
användas som efterbehandling efter rening eller ihop med en 
slamavskiljare.

Utkastare
Byggnader kan förses med utkastare på stuprören så regnvat-
ten sedan kan ledas vidare genom ett ränndalsystem fram till en 
genomsläpplig växtyta eller samlas upp i tunnor för bevattning i 
trädgården. (ELOD)

Lutning av hårdgjorda ytor
Vägar och andra hårdgjorda ytor kan lutas ut mot växtytor eller 
ledas i ränndalar till områden med växtlighet. (ELOD, SLOD)

Genomsläppliga hårdgjorda ytor
Istället för asfalt och täta plattytor kan rasterplatttor, gräsarmering 
eller genomsläpplig asfalt användas. Genomsläpplig asfalt behö-
ver regelbundet slamsugas från fi npartiklar för att erhålla fullgod 
kapacitet. (ELOD, SLOD)

Infi ltrationsdiken
Utmed vägar och där mindre dagvattenledningar mynnar räcker 
det ofta med genomsläppliga diken med fl ack lutning för att dag-
vattnet naturligt ska kunna infi ltreras i marken. (SLOD)

Slutna infi ltrationsanläggningar 
Slutna infi ltrationsanläggningar som stenkistor, bör ej användas 
då de är svåra att hålla under uppsikt och måste schaktas upp och 
byggas om vid igensättning. Vid ont om mark kan någon typ av 
magasin t ex under en parkeringsyta, vara enda möjliga lösningen. 
(ELOD)

FÖRDRÖJNING
Vid extrema nederbördstillfällen kan det tillfälligt bli mycket sto-
ra vattenmängder. Det är därför bra att göra någon öppen lösning 
för att fördröja vattnet så att det inte orsakar problem nedströms. 
Dessa anläggningar har också en sedimenterings- och reningsef-
fekt om det skulle förekomma någon förorening i dagvattnet.

Gröna tak
På tak planteras sedumväxter (fetbladiga växter) eller gräs för att 
reducera och fördröja dagvatten från takytorna. Att belägga tak 
med växtmattor innebär att 75 % av årsnederbörden blir kvar på 
taket och dunstar bort genom växternas aktivitet. Bevuxna tak 
spar även energi i byggnaden. (ELOD)

Anlagd översilningsyta 
Där dagvattenledningar mynnar ut kan det behöva anläggas en 
förstärkning som klarar att släppa igenom och sprida vattnet. Vid 
sämre jordarter kan en markbädd av genomsläppligt material byg-
gas upp ovan befi ntlig markyta. (ELOD, SLOD)

Fördröjningsdamm
Vid utsläpp av större dagvattenmängder kan det vara lämpligt att 
anlägga en fördröjningsdamm i anslutning till befi ntliga diken och 
vattendrag. Diket, vattendraget behöver inte vara vattenförande 
hela året, men det är en tillgång för boende och djurlivet om det 
ständigt håller ett vattenfl öde åtminstone i mittfåran. Dammen 
kan även anläggas med spontning eller skärmar i en del av en 
befi ntlig sjö. (SLOD)

Fördröjningsdiken
Utmed vägar och där mindre dagvattenledningar mynnar räcker 
det ofta med diken för att dagvattnet ska fördröjas under häftiga 
regn. (SLOD)

Slutna magasin
På större dagvattenledningar kan det vara lämpligt med större 
slutna magasin för att tillfälligt lagra vattenmängder, huvudsak-
ligen för att förhindra bräddavlopp. (SLOD)

RENING
I områden med hög föroreningsbelastning och känslig recipient 
kan det vara motiverat att bygga en reningsanläggning. Genom att 
minska fl ödeshastigheten så att partiklar, fosfor hinner sjunka till 
botten renas dagvattnet. Växter bidrar till att lägga fast ämnen och 
avskilja kväve. Reningseffekten ökar ju längre tid vattnet stannar 
kvar i dammen, minst två dygn är lämpligt. Vid rensning och töm-
ning av anläggningar bör hänsyn tas till att sedimenten kan vara 
förorenade och behöva lämnas till deponi eller saneras.

Dikessystem för rening
Utmed vägar och där mindre dagvattenledningar mynnar räcker 
det ofta med vegetationsklädda, grunda, meandrande diken för att 
sediment ska läggas fast och dagvattnet renas. (SLOD)

Reningsdamm/anlagd våtmark
En damm för rening kan byggas upp med en sedimentationsdel 
och en översilningsdel. För att öka effekten kan växter planteras 
i dammen, exempelvis gul svärdslilja och bladvass. Reningsdam-
mar kräver rensning och tar stor yta i anspråk. Öar, halvöar och 
enstaka stenar kan hjälpa till att stanna upp vattnet. Långa, fl acka 
strandytor har också positiv effekt på växt- och djurliv. En bra 
damm är ofta avlång, har långt mellan inlopp och utlopp samt är 
utformad med fl acka slänter. Reningsdammar ska inte vara helt 
igenväxta då det kan bildas kanaler som förkortar uppehållstiden. 
Flacka dammar eller översilningsområden bör utformas på ett sätt 
som medger uttorkning under sensommaren så att marken kan 
slås eller betas. (SLOD)

Kärr/sumpskogar/strandängar (våtmarker)
Det fi nns många olika grunda våtmarker där dagvatten översilar 
och stannar upp i grunda sankpartier och där växtligheten renar 
vattnet. Markförhållandet och växtligheten påverkar våtmarker-
nas utseende då grunda våtmarker ofta är tillfälliga i landskapet. 
Gradvis grundas de upp och växer igen genom att träd och buskar 
vandrar in. Eftersom växterna i ett kärr delvis får sitt vatten från 

exempel på LOD-anläggningar



Dagvatten i Jönköpings kommun24

Bilaga 4 - Lagstiftning, miljömål och planer

Miljöbalken, SFS 1998:808

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, SFS 

1998:899

Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, 

SFS 2004:660 (införlivning av EG:s ramdirektiv för vatten 

2000/60/EG)

●

●

●

Lag om allmänna vattentjänster, SFS 2006:412

Länsstyrelsens meddelande 2005:55. Åtgärdsprogram 

för miljökvalitetsmålen: Bara naturlig försurning, Ingen 

övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av 

god kvalitet. 

Vattenvårdsplan för Vättern (2006)

●

●

●

Bilaga 5 - Recipienter

Kallebäcken, som utgör ett bifl öde till Tabergsån, avvattnar Bo-
erydssjön och huvudsakligen skogsmarker väster om Taberg och 
Norrahammar. Andelen grundvatten i Kallebäcken är relativt hög. 
Nedre delen av bäcken passerar genom Hovslätt innan den mynnar 
till Tabergsån. I mindre omfattning tillförs dagvatten till Kallebäck-
ens nedre del från bl a områdena Branten och Huluäng i Hovslätt.

Kallebäckens bottenfauna bedöms ha höga naturvärden, med fö-
rekomst av fl era sällsynta sländarter. Sedan ett par vandringshinder 
åtgärdats är nu stora delar av bäcken tillgänglig som lekområde för 
Vätternöringen. Stationär öring förekommer i bäckens övre delar. 

bedömning
Vattenanalyser i Kallebäcken visar på ett vatten med höga fos-
forhalter och mycket höga kvävehalter (2006). Analyser av tung-
metallhalten i bäckens nedre del under perioden 1997-2001 har 
visat på låga till måttligt höga kopparhalter, mycket låga till låga 
zinkhalter och mycket låga blyhalter. Ur rekreationssynpunkt ut-
gör Kallebäckens nedre del ett naturligt grönstråk i stadsmiljön. 
Provfi ske 2006 visade på den högsta tätheten av öring sedan 1992 
och lokalen utgör en god öringbiotop.
målsättning
Kallebäckens höga naturvärden måste värnas, särskilt med tanke 
på bottenfaunan och vattendragets betydelse som lek- och upp-
växtområde för öring.

1  Kallebäcken

I följande sammanställning över recipienter, som i varierande om-
fattning tar emot dagvatten, redovisas kortfattat förhållanden för 
respektive vattenområde. På s. 12 fi nns en karta som beskriver re-
cipienternas läge. För varje objekt ges nedan en beskrivning över 
recipientens hydrologi, avrinningsområde, vattenkemiska förhål-

omgivande marker är tillgången på näringsämnen i kärret bero-
ende av markförhållandena. På marker som ibland översvämmas 
bildas strandängar eller strandsumpskogar. Ett kärr- eller sump-
skogsområde får inte översvämmas med för mycket vatten, då 
förstörs växt- och djurliv men dess reningskapacitet är oftast kvar. 
Grunda våtmarker som dessa anläggs ofta ihop med en damm. 
(SLOD)

Minireningsverk
Dagvatten kan renas i mindre minireningsverk med lamellsedi-
mentering eller motsvarande. Metoden lämpar sig vid starkt föro-
renat dagvatten där det är ont om mark. (SLOD)

Filter
I dagvattenbrunnar kan speciella fi lter monteras för uppsamling 
av förorenat sediment. (ELOD, SLOD)

Skärmbassäng
Bassängen skapas av fl ytbryggor med dukar som hänger ner från 
bryggorna till botten och förankras med betongtyngder eller kät-
ting. Inne i bassängen skapas fördelningsfack med fl ytlänsar. För 
att undvika att problem med syrebrist uppstår bör anläggningen 
förses med cirkulationspumpning som säkerställer ett basfl öde 
och en största uppehållstid. (SLOD)

Övrigt
Från starkt förorenande byggnadsmaterial eller förorenande mark-
användning kan separat rening erfordras innan dagvattnet släpps 
till ledning/recipient. (ELOD)

landen, dokumenterade naturvärden och bedömda värde ur rekrea-
tionssynpunkt. Ytterligare information fi nns i Vattenöversikt för 
Jönköpings kommun – sjöar och vattendrag (Thörne, miljökon-
toret 1999) och i Årsrapport om Vätterns tillfl öden inom Jönkö-
pings län (Alcontrol AB, 2007).



Dagvatten i Jönköpings kommun 25

Lillån, som har sitt källområde söder om Tenhult, rinner genom 
Tenhultsdalen och mynnar ut i Huskvarnaån nedströms Kvarn-
bron i Huskvarna. Avrinningsområdet domineras av skogs- och 
jordbruksmark. Bebyggelsen utmed ån är koncentrerad till Ten-
hult och Huskvarna. Dagvatten tillförs Lillån från Tenhult och till 
åns nedre del vid passagen genom Huskvarna. 

Lillån och dess dalgång bedöms ha höga naturvärden, här fi nns 
en riklig örtvegetation och ån utgör ett mycket viktigt lek- och 
uppväxtområde för öring från Vättern och även harr från Vättern 
utnyttjar ån för sin lek. Forsärla häckar regelbundet vid Lillån och 
vissa år även kungsfi skare. 
bedömning
Vattenprover som har tagits i Lillån sedan 2004 visar på mycket 
höga kväve- och fosforhalter. Tätheten av öring vid provfi ske under 

åren 2002-2006 visar på en stadig ökning. Den höga tätheten av 
öring visar på att lokalen utgör en god och viktig uppväxtplats för 
öring. Vid analys av tungmetaller i ån våren 2002 noterades låga till 
måttligt höga bly-, koppar- och zinkhalter.

Lillåns dalgång utgör ett bostadsnära och välfrekventerat grön-
område. Utmed åns nedre del fi nns belysta cykelvägar med fl era 
passager över ån. Delar av Lillåns nedre dalgång har föreslagits 
som kommunalt naturreservat och redovisas som ett betydelsefullt 
grönt stråk i grönstrukturplanen.
målsättning
Lillåns stora betydelse som lekområde för bl a öring gör ån till ett 
mycket värdefullt vattendrag som måste värnas. 

2  Lillån, Huskvarna

3  Ören

Ören tillhör Röttleåns avrinningsområde och avvattnas via Örsån till 
Bunn. Ören tillförs dagvatten från Örserums samhälle. 

Ören har mycket stora naturvärden och är klassad som riks-
intresse för naturvården. Till sjöns fi skfauna hör röding som är 
rödlistad och eventuellt fi nns även den mycket sällsynta och röd-
listade arten vårlekande siklöja kvar i sjön. Till häckfågelfaunan 
hör storlom och fi skgjuse. Utter förekommer regelbundet i vat-
tensystemet. 

bedömning
Ören är en näringsfattig sjö med låga fosforhalter, måttligt höga kvä-
vehalter ett tämligen klart vatten och stort siktdjup. Sjön är mycket 
värdefull ur rekreationssynpunkt med fi ske, bad och båtsport. Dag-
vattnets påverkan på Ören från Örserums samhälle bedöms vara av 
mindre betydelse.
målsättning
Bibehålla Örens karaktär som näringsfattig klarvattensjö.

4  Vättern

Vättern utgör en i många avseenden unik sjö inte minst på grund 
av dess stora djup, goda vattenkvalitet och den imponerande to-
pografi n runt sjön. Vätterns tillrinningsområde är i förhållande till 
den stora sjöytan litet. Den stora andelen sjöyta av avrinningsom-
rådet i kombination med den stora sjövolymen medför att Vättern 
har en mycket lång omsättningstid (ca 60 år). När det gäller på-
verkan på Vättern har den direkta nederbörden på sjöytan därför 
stor betydelse. 

Till Vättern mynnar ett stort antal vattendrag, varav de fl esta är 
små. Till de större tillrinnande vattendragen hör Huskvarnaån och 
Tabergsån. Vättern utgör idag dricksvattentäkt för ca 250 000-300 
000 personer runt sjön.

Vättern har en i många avseenden unik fauna med förekomst 
av fl era istidsrelikter som t.ex. nors, röding, hornsimpa, taggmärla 
och skorv. Flera av sjöns fi skarter som röding, fl odnejonöga, niss-
öga och hornsimpa är även rödlistade. Även bottenfaunan i Vät-
tern präglas av sjöns speciella förhållanden och inkluderar fl era 
rödlistade arter.
bedömning
Fosforhalten i sjön har successivt minskat under de senaste de-
cennierna och är nu mycket låg, medan däremot kvävehalten 

ökat under motsvarande tid och betecknas nu som hög. Ett annat 
ämne som ökat under senare tid är klorid, vilket till största delen 
beror på saltningen av vägar och gator inom tillrinningsområdet. 
Vätterns mycket långa omsättningstid medför att många ämnen 
som tillförs sjön i stor utsträckning även stannar kvar under lång 
tid. Inom Jönköpings kommun tillförs dagvatten från Jönköping, 
Huskvarna och Gränna till Vättern såväl direkt på ett fl ertal plat-
ser som indirekt genom vattendrag som mynnar till sjön. 

Längs stora delar av den del av Vätternstranden som ingår i 
tätortsbebyggelse fi nns välfrekventerade gång- och cykelvägar. 
Strandområdet utgör ett värdefullt grönt stråk i grönstrukturpla-
nen. Den storslagna landskapsbilden som präglar södra Vätter-
bygden förstärker naturupplevelsen.  
målsättning
Enligt de miljökvalitets- och belastningsmål som formulerats i 
Vätternvårdsförbundets vattenvårdsplan ska metallbelastningen 
på Vättern minskas genom en rad föreslagna åtgärder. Till dessa 
åtgärder hör bl a att dagvattnets roll som bärare av miljöstörande 
ämnen ska begränsas och att lokalt omhändertagande av dagvatten 
ska tillämpas där så är möjligt.
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Domneåns källområde utgörs av norra delen av Dumme mosse och 
till åns övre delar hör även Domneå-, Risbro- och Klerebodammen, 
vilka utgör vattenmagasin för åns kraftverk. Ån har en stor fallhöjd 
vilket gjort den intressant för vattenkraftsutnyttjande och gällande 
regleringsvillkor ger möjlighet till en mycket låg vattenföring period-
vis. Skogs- och myrmark dominerar avrinningsområdet. Dagvatten 
från Backamo industriområde i norra delen av Bankeryd tillförs 
Domneån.  Öring, harr och fl odnejonöga från Vättern utnyttjar avsnitt 
med strömmande vatten i åns nedre delar som lekområden. Flera par 
av både strömstare och forsärla häckar utmed ån och kungsfi skare 
har noterats. Bäver har periodvis förekommit i åns nedre delar. Våt-
markerna utmed Domneåns nedre lopp bedöms ha höga naturvärden, 
klass 2 enligt länsstyrelsens våtmarksinventering. Ett område nära 
åns mynning är avsatt som naturreservat och Natura 2000-område på 

grund av de geologiska bildningarna.
bedömning
Månatliga mätningar av bl a näringsämnen sker i Domneåns utlopp 
till Vättern, vilka under senare år visat på mycket höga fosforhalter 
och höga till mycket höga kvävehalter (2006). Metallhalterna i ån 
kontrollerades årligen under 1997-2001 genom analys av vattenmos-
sa varvid kopparhalten bedömts som måttligt hög, zinkhalten som låg 
och blyhalten som mycket låg.

Ur rekreationssynpunkt är Domneåns nedre delar svårtillgängligt. 
Vid Domsands båthamn fi nns en gångbro över ån. Den 20 km långa 
Bankerydsleden korsar ån på ett par ställen.
målsättning 
Åns värde som lekområde för öring, harr och fl odnejonöga måste 
värnas.

7  Domneån

Djupadalsbäcken rinner upp i Järstorp och mynnar till västra si-
dan av Vättern via en djupt nedskuren ravin strax söder om Vil-
helmsro. I begränsad omfattning tillförs bäcken dagvatten från 
villaområdena Åbolid och Lerhagen. Under torrperioder är vat-
tenföringen i bäcken mycket ringa. Öring från Vättern utnyttjar 
bäckens nedersta del som lekområde. 

bedömning
Bäcken bedöms som närsaltspåverkad från jordbruksmarker i 
källområdet men någon regelbunden vattenkemisk provtagning 
förekommer inte. Dalgången redovisas som ett betydelsefullt 
grönt stråk i grönstrukturplanen. Gång- och cykelvägar passerar 
över bäcken men själva bäckravinen är svårtillgänglig och an-
vänds inte som strövområde.

6  Djupadalsbäcken

Dessa bägge sjöar är belägna vid Bottnaryd och hör till Älgåns 
delavrinningsområde inom Nissans vattensystem. Sjöarna omges 
av kuperade och sandiga stränder som inom vissa avsnitt är be-
byggda. Storlom hör till Gårdsjöns häckfåglar. I begränsad om-
fattning tillförs sjöarna dagvatten från Bottnaryd. 
bedömning
Gårdsjön och Bergsjön är näringsfattiga sjöar med klart vatten. 

Omgivningarna till Gårdsjön är ett välfrekventerat strövområde 
med många stigar under det att Bergsjöns omgivningar däremot är 
mer svårtillgängliga som strövområde. Ett visst sportfi ske bedrivs 
i de bägge sjöarna. Dagvattnets påverkan på Gårdsjön och Berg-
sjön bedöms vara av mindre betydelse.
målsättning
Bibehålla nuvarande status som näringsfattiga klarvattensjöar.

5 och 9   Bergsjön och Gårdsjön 

Dunkehallaån avvattnar större delen av Dumme mosses södra del 
med angränsande skogsmarker. Den nedre delen av ån passerar 
genom områdena Dalvik och Dunkehalla i västra Jönköping. Ån 
har här en stor fallhöjd och den rikliga förekomsten av gamla 
dammar vittnar om åns tidigare stora betydelse i Jönköpings in-
dustriella utveckling. Dagvatten från bostadsområdena Dalvik, 
Skänkeberg, Dunkehalla och Bymarken tillförs Dunkehallaån på 
en rad platser utmed ån.

Dunkehallaåns nedre del, upp till första vandringshindret, är 
ett reproduktionsområde för öring och harr från Vättern. För den 
uppvandrande fi sken från Vättern innebär dock åns stora fallhöjd 
och de många gamla dammarna att den tillgängliga sträckan är 

tämligen begränsad. 
bedömning
Någon regelbunden mätning av åns vattenkemiska förhållanden 
sker inte längre, men tidigare mätningar har visat på höga fosfor- 
och kvävehalter. Våren 1997 genomfördes en stor undersökning 
av metalltransporten i ån. Flera provpunkter utmed ån kontrollera-
des i samband med snösmältningen och situationer med en riklig 
nederbörd. Framför allt i den nedersta provpunkten vid Kortebo-
vägen uppmättes höga bly- och kopparhalter och måttligt höga 
zinkhalter vid några undersökningstillfällen.

Ur rekreationssynpunkt har Dunkehallaåns dalgång ett stort 
värde och redovisas som ett värdefullt grönt stråk i grönstruktur-

8  Dunkehallaån
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Landsjöns största tillfl öde är Lyckåsån, som avvattnar Skärstad-
dalen med dess bördiga jordbruksmarker. Landsjön avvattnas via 
Edeskvarnaån till Vättern. Dagvatten från Kaxholmens samhälle 
tillförs sjön. 

Landsjön har mycket stora naturvärden, såväl ur botanisk som 
ornitologisk synvinkel och till bottenfaunan hör bl a en rödlistad 
vattenlevande snäcka. Till sjöns häckfåglar hör arter som sång-
svan, brun kärrhök och trastsångare. Fiskfaunan är artrik med fö-
rekomst av bl a gös.

  

bedömning
Landsjön är en näringsrik sjö med en hög kvävehalt och en myck-
et hög till extremt hög fosforhalt. Sjön är ett välbesökt utfl yktsmål 
för bad och fi ske och det rika fågellivet lockar många besökare 
till bl a det fågeltorn som fi nns nära Lyckåsåns mynning. För de 
som färdas på vägen runt sjön erbjuds vattenkontakt utmed nästan 
hela sjön.
målsättning
Ett åtgärdsprogram för Landsjön fi nns klart och målet är att åtgär-
derna i programmet kommer till stånd för att minska framförallt 
fosforbelastningen till sjön. 

10  Landsjön

Lillån har sina källfl öden i det kuperade skogs- och odlingsland-
skapet norr om Axamosjön. I själva Lillåns dalgång dominerar 
odlingsmarkerna. Nedre delen av Lillån rinner genom Bankeryd 
och passerar därvid genom Attarpsdammen på sin väg ner till Vät-
tern. 

Nedre delen av Lillån utgör ett reproduktionsområde för Vät-
ternöring och längre uppströms förekommer stationär öring. Ut-
rivningen av Sjöåkradammen, omlöpet vid Attarpsdammen och 
fi skvägen vid Månseryd (klar 2007) innebär att den uppvandrande 
öringen kan ta sig ända upp i källfl ödena. Det fi nns nu bara ett 
kvarstående partiellt hinder, vägtrumman i Kolaryd som är svår-
passerbar för öringen.  Häckande forsärla förekommer vid ån och 
kungsfi skare noteras regelbundet i ån.
bedömning
Lillåns dalgång domineras av sandiga lättgenomsläppliga jordar 
som ger en liten fastläggning av näringsämnen från framför allt 
den omgivande jordbruksmarken. I åns nedre del tillförs även be-
handlat avloppsvatten från Bankeryds reningsverk samt dagvatten 
från större delen av samhället. År 2006 femdubblades medelhal-
terna av fosfor i Lillån från måttligt höga halter vid Toveryd (re-
ferens) till höga halter vid utloppet i Vättern. Samma jämförelse 
för kväve gav en tredubbling av kvävehalten från mycket höga till 
extremt höga. De höga halterna av näringsämnen torde bero på 
inverkan från jordbruk och reningsverket i Bankeryd. Renings-
verket bidrog 2006 med 61% av kvävetransporten och 47% av 

fosfortransporten med Lillån till Vättern. På elfi skelokalen note-
ras vid varje elfi ske avloppslukt från vattnet på en för öringen för 
övrigt bra uppväxtbiotop. Liksom i Dunkehallaån gjordes våren 
1997 en stor undersökning av metalltransporten i Lillån. Flera 
provpunkter utmed ån kontrollerades i samband med snösmält-
ningen och situationer med riklig nederbörd. Måttligt höga kop-
par- och zinkhalter och höga blyhalter konstaterades på fl era prov-
punkter vid något tillfälle, i övrigt bedömdes tungmetallhalterna 
vara låga. Metaller mäts i Lillån vid utloppet och under perioden 
1992-2006 har medelhalterna av metaller varit mycket låga eller 
låga med undantag för bly som förekommit i måttligt höga halter. 
Halterna av aluminium, kadmium, nickel och bly uppvisar mins-
kade tendenser. Metaller i vattenmossa mäts i Lillån uppströms 
Bankeryd och visar på måttligt höga halter av koppar, kvicksilver, 
krom och nickel (2006). Proviske visar på en god tillgång av öring 
i Lillån.

Lillåns dalgång utgör ett grönstråk genom samhället och vid 
Attarpsdammen fi nns ett öppet och tillgängligt parkområde. Stora 
delar av Lillåns dalgång är idag svårtillgänglig och inskränker sig 
till några passager över ån. Den 20 km långa Bankerydsleden kor-
sar ån på ett par ställen.
målsättning
Minska tillförseln av näringsämnen till Lillån. Sanering av förore-
nad mark från nedlagd industriverksamhet.

11  Lillån, Bankeryd

planen. Här fi nns en anlagd trappväg med information om kultur-
lämningar och det fi nns en ledbeskrivning. 
målsättning
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en skötsel och bevarande-

plan för Dunkehallaån. I denna plan föreslås bl.a. åtgärder för att 
gynna fi sken i nedre delen av ån fram till första vandringshindret. 
Åns värde som lekområde för öring och harr måste värnas.
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Lillån, som utgör det största bifl ödet till Tabergsån, avvattnar ett 
område som domineras av jordbruksmark och barrskog samt en 
viss andel mossmark. Lovsjön och Barnarpasjön avvattnas via 
Lillån till Tabergsån. Till avrinningsområdet hör även Barnarp 
samt Torsviks industriområde. 

Nedre delen av Lillån, från Hällstorpsdammen till samman-
fl ödet med Tabergsån, med dess välutvecklade ravinsystem är 
ett riksintresse för naturvården. Partier med strömmande vatten i 
Lillån nedströms Hällstorpsdammen utgör lek- och uppväxtområ-
den för Vätternöring. Åns bottenfauna bedöms ha höga naturvär-
den med bl a förekomst av ett par sällsynta sländarter. Strömstare 
och forsärla häckar på fl era platser utmed ån.  

bedömning
Fosfor- och kvävehalterna i ån bedöms som höga (2006). Bot-
tenfaunan visar på ingen eller obetydlig påverkan (2006). Det 
saneringsprogram som genomförts på den s k syraslamgropen i 
Lockebo kommer successivt att leda till en minskad utlakning av 
metaller till Lillån. Dagvatten tillförs till Lillån från Barnarp och 
Råslätt. Lillådalen är ett bostadsnära rekreationsområde och redo-
visas som ett betydelsefullt grönt stråk i grönstrukturplanen.
målsättning
Lillåns naturvärden, särskilt vad gäller riksintresset och åns po-
tential som lekområde för öring måste värnas.

12  Lillån, Tabergsån

Nissans källområde domineras av vidsträckta barrskogs- och myr-
områden. Källområdet är försurningspåverkat och kalkningsinsat-
ser har pågått i området sedan slutet av 1980-talet. I begränsad 
omfattning tillförs Nissan dagvatten från Ryds samhälle.

Nissans övre delar utgör ett riksintresse för naturvården bl a 
med tanke på ett skyddsvärt öringbestånd, förekomst av hotklassi-
fi cerade bottenfaunaarter samt häckande strömstare och forsärla.

 

bedömning
I Nissans övre delar sker en regelbunden vattenkemisk provtag-
ning, varvid låga till måttligt höga halter av fosfor och kväve kon-
staterats. Nissans övre del är av intresse för fi ske och friluftsliv. 
Dagvattnets påverkan på Nissan från Ryds samhälle bedöms vara 
av liten betydelse. 
målsättning
Bibehålla åns näringsfattiga karaktär samt en god status med av-
seende på försurning.

13  Nissan

Rocksjön med angränsande sumpskogs- och kärrområden utgör 
ett mycket värdefullt naturområde i en i övrigt exploaterad stads-
miljö. Delar av Rocksjön omgavs förr av stora våtmarksområden, 
men decennier av utfyllnader och exploatering har decimerat 
kärrområdena. Rocksjön har idag tre huvudsakliga tillfl öden; 
Strömsbergsbäcken, Liljeholmskanalen och ett tillfl öde från A6/
Ryhovsområdet. Vattnet i Liljeholmskanalen kommer från Vät-
tern och pumpas via Liljeholmsparken till Rocksjöns norra del. 
Strömsbergsbäcken mynnar till Rocksjöns södra del och från A6/
Ryhovsområdet kommer ett tillfl öde som avvattnar såväl parke-
rings- och trafi kytor som naturmark ovanför köpcentrat och sjuk-
husområdet. Sjön avvattnas via Rocksjöån och den delvis kulver-
terade Simsholmskanalen till Munksjön.

I Rocksjön förekommer bl a den rödlistade fi skarten nissöga i 
ett sparsamt bestånd. Sjön har en rik fågelfauna och utgör även en 
viktig rastlokal för fl yttande fåglar. 
bedömning
Rocksjön är en måttligt näringsrik sjö med låga till måttligt höga 
kväve- och fosforhalter. Siktdjupet var stort 2006. I Rocksjön 

råder syrebrist på 8-12 meters djup i augusti (1992-2006). Vid 
analys av fosfor- och kvävehalten i Rocksjöns ytsediment bedöm-
des halten som mycket låg 2004. Ytsedimentet har måttligt höga 
halter av koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink både 1992, 
1998 och 2004. I djupare skikt är halterna högre av arsenik, bly, 
koppar och kvicksilver. Vid analys av tungmetaller i tillfl ödet från 
A6/Ryhovsområdet våren 2002 uppmättes låga till måttligt höga 
halter i detta vattendrag. 

Sjön utgör även ett välfrekventerat friluftsområde med gång- 
och cykelvägar samt en badplats. Kommunen har för avsikt att 
Rocksjön och tillhörande våtmarker ska säkerställas som ett kom-
munalt naturreservat. En skötselplan som värnar om våtmarkerna 
samt gör området mer tillgängligt ligger till grund för omfattande 
åtgärder.
målsättning
De stora naturvärden som Rocksjön med angränsande våtmarks-
områden uppvisar ska värnas och tillförseln av tungmetaller och 
näringsämnen begränsas.

14  Rocksjön
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Stensjön är belägen sydväst om Lekeryd och ingår i Huskvarna-
åns vattensystem. Förutom Huskvarnaån, som rinner genom sjön, 
utgörs övriga större tillfl öden av Stensjöån och Femtingaån. Till-
rinningsområdet till sjön domineras av skogs- och jordbruksmark. 
I begränsad omfattning tillförs Stensjön dagvatten från Ögges-
torps samhälle.

Stensjön har en artrik fi skfauna med bl a förekomst av gös. Ut-
ter förekommer inom denna del av vattensystemet.

bedömning
Stensjön bedöms som en måttligt näringsrik sjö som är starkt 
näringspåverkad. Risken för potentiellt giftiga blågrönalgblom-
ningar bedöms som tydlig. Sjön har ett mycket stort värde som 
rekreationsområde.
målsättning
Minskad näringsbelastning på Stensjön. 

15  Stensjön

Strömsbergsbäcken avvattnar ett område söder om centrala 
Jönköping. Stora delar av avrinningsområdet upptas av jord-
bruksmark och lövskogsdominerade skogsområden, som t ex 
Strömbergs naturreservat. I den nedre delen av avrinningsom-
rådet dominerar industriområden, bostadsbebyggelse, gator och 
stora trafi kleder. Strömsbergsbäcken mynnar till södra delen av 
Rocksjön och utgör det största naturliga tillfl ödet till sjön. Efter-
som Strömsbergsbäcken är en liten recipient bedöms den stora 
dagvattenmängden från vägar och industriområden ha en relativt 
stor negativ påverkan.

Till bäckens fi skfauna hör bl.a. amerikansk bäckröding och 
bäcknejonöga. Häckande forsärla är noterad vid Strömsbergs-
dammen där sannolikt även häckande rörhöna förekommer.
bedömning
Strömsbergsbäcken har en mycket god buffertkapacitet, en myck-

et hög kvävehalt och en extremt hög fosforhalt. Bäcken har ett 
måttligt färgat vatten som dock kan bli betydligt grumlat vid fl ö-
dessituationer. Bäcken tillförs stora mängder dagvatten från bl a 
industriområdena på Ljungarum och Gamla Flygfältet samt från 
delar av E4:an. Vid analys av tungmetaller i bäcken vid ett par 
tillfällen under våren 2002 uppmättes mycket låga till låga hal-
ter av bly, koppar och zink. Bäcken och dess närområde bedöms 
ha en stor betydelse för stadens grönstruktur samt den biologiska 
mångfalden. I grönstrukturplanen redovisas bäcken som ett vik-
tigt grönstråk.
målsättning
Dagvatten från industriområden, E4:an och andra starkt trafi kera-
de vägar bör genomgå någon form av behandling innan det tillförs 
Strömsbergsbäcken. 

16  Strömsbergsbäcken

Tabergsån, som rinner genom hela Tabergsdalen och mynnar i 
Munksjön, avvattnar bl a Vederydssjön samt uppströms liggande 
skogs- och mossmarker. De största bifl ödena till Tabergsån är 
Lillån, Sandserydsån, Kallebäcken och Kåperydsån. I dalgången 
ligger samhällena Månsarp, Taberg, Norrahammar och Hovslätt 
på rad, vilket innebär att större delen av Tabergsån rinner genom 
tätortsbebyggelse och trafi kerade områden.

I Tabergsån förekommer såväl stationär som uppvandrande 
öring från Vättern. Från norra delen av Hovslätt till Norrahammar 
erbjuder ån mycket goda lek- och uppväxtmiljöer för Vätternö-
ring. För den stationära öringen uppströms Norrahammar erbju-
der åns strömvattenpartier en lämplig biotop. I mindre omfattning 
förekommer även harr i åns nedre del. Forsärla och strömstare 
häckar med fl era par vardera utmed ån och vissa år även kungs-
fi skare.
bedömning
Tidigare har olika industriverksamheter i Tabergsdalen haft en 
stark påverkan på vattenkvaliteten i ån, men under de senaste 
decennierna har åns vattenkvalitet successivt förbättrats. Även 
genomförda saneringsåtgärder av förorenade områden utmed 

ån bidrar till förbättrade vattenkemiska förhållanden. En påver-
kanskälla som kvarstår är emellertid det dagvatten som tillförs ån 
utmed hela dess sträckning. Vid Tabergsåns utlopp ur Vederyds-
sjön är fosfor- och kvävehalterna måttligt höga (2006). Längre 
nedströms ökar näringsrikedomen och vid infl ödet till Munksjön 
är kväve- och fosforhalterna höga. Genom analys av vattenmossa 
har metallhalterna i Tabergsån mätts på två platser. Under åren 
1997-2001 var bly-, koppar- och zinkhalterna i ån låga eller mått-
ligt höga. Vid infl ödet till Munksjön visar undersökningar på att 
sedan år 2000 har halterna av kadmium, koppar, nickel, bly och 
zink ökat men är låga till måttligt höga.

Flera vandringsleder fi nns utmed delar av vattendraget och cy-
kelvägar passerar över ån. Utmed andra avsnitt av ån är stränderna 
svårtillgängliga eller inte alls tillgängliga. Tabergsån redovisas 
som ett betydelsefullt grönt stråk i grönstrukturplanen. Kultur-
lämningar fi nns längs hela vattendraget. 
målsättning
Tabergsåns stora betydelse som ett viktigt lek- och uppväxtom-
råde för öring måste värnas. 

17  Tabergsån
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Tenhultasjön är belägen strax sydost om Tenhults samhälle. Sjön 
avvattnas via Femtingaån till Stensjön. Det största tillfl ödet är 
Stenån i södra delen av sjön.
bedömning
Tenhultasjön har måttligt höga kväve- och fosforhalter samt ett 
välbuffrat vatten med måttligt siktdjup. Sjön har ett högt naturvär-
de, med några ovanliga växt- och djurarter samt några angräns-

ande nyckelbiotoper. Den har ett stort friluftsvärde för fi ske och 
badplatser fi nns på fl era platser kring sjön.
målsättning
Bevara sjöns karaktär av klarvattensjö för bad, fi ske och rekrea-
tion. 

18  Tenhultasjön

Huskvarnaåns avrinningsområde domineras av skogsmark med 
ett tämligen stort inslag av odlingsmark. Huskvarnaåns vattensys-
tem är rikt på sjöar och hit hör bl a Stensjön, Tenhultasjön, Ylen 
och Stora Nätaren. Till nedre delen av Huskvarnaån tillförs dag-
vatten från stora delar av centrala Huskvarna.

Huskvarnaån från Stensjöns utlopp till och med Ryssbysjön 
i Nässjö kommun, inklusive mellanliggande sjöar, är av riks-
intresse för naturvården bl a på grund av förekomsten av utter. 
Sparsamma bestånd av stationär öring fi nns på några avsnitt av ån. 
Flera par av både strömstare och forsärla häckar utmed ån mellan 
Vättern och Ylen. Huskvarnaån har en artrik och intressant fl ora 
med bl a blomvass och jättestarr. 
bedömning
Vattenkvaliteten i Huskvarnaån kontrolleras regelbundet på en 
rad olika platser. Nedströms Lekeryd och vid Karlfors är fosfor-

halten måttligt hög och kvävehalten hög. Nedströms Huskvarna 
avloppsreningsverk vid åns mynning i Vättern har dock fosfor- 
och kväveinnehållet i vattnet ökat till mycket höga halter (2007). 
Analyser av vattenmossa från nedre delen av Huskvarnaån under 
perioden 1997-2001 visade på låga zinkhalter, låga till måttligt 
höga blyhalter och måttligt höga kopparhalter.

Längs större delen av åns nedre delar fi nns gångvägar. Ett par 
områden med kvarvarande sumpskog utmed ån är mer svårtill-
gängliga och bör ej heller genomkorsas av anlagda gångvägar. 
Huskvarnaån utgör ett naturligt grönt stråk genom stadsmiljön 
och här fi nns även fl era kulturlämningar.
målsättning
Minska metallbelastningen på Vättern genom åtgärder på dag-
vattenutsläpp från områden i Huskvarna med hög trafi kbelast-
ning.

20  Huskvarnaån

Barnarpasjön är belägen strax öster om Barnarp-Odensjö och sjön 
avvattnas till Lillån via en kulvert under Lovsjövägen. Liksom 
många andra sjöar sänktes Barnarpasjön under slutet av 1800-ta-
let för att skapa mer odlingsmark. I begränsad omfattning tillförs 
Barnarpasjön dagvatten från Barnarp. Ett tillfälligt timmerupplag 
fi nns intill sjön där vatten förs till Barnarpasjön från upplaget.
bedömning
Barnarpasjön är en grund näringsrik sjö med en hög till mycket 

hög kvävehalt och en extremt hög fosforhalt. Sjöns ringa vatten-
djup och höga produktion leder till syrgasbrist under isvintrar. 
Sjöns dåliga vattenkvalitet medför ett begränsat utnyttjande ur fri-
luftssynpunkt, ett visst fritidsfi ske förekommer dock. Potentiellt 
giftiga algblomningar förekommer årligen i sjön.
målsättning
Genom restaureringsåtgärder minska näringshalten i sjön.

19  Barnarpasjön

Junebäcken, som kommer från Vattenledningsparken delas vid 
Gräshagen i två delfl öden varvid större delen av vattenfl ödet rin-
ner via en kulvert till Tabergsån. Ett mindre fl öde som passerar 
genom Friaredalen är i sin nedre del helt kulverterad. Dagvatten 
tillförs bäcken från bostadsbebyggelsen i Vattenledningsområdet. 

Naturvärdena fi nns framför allt i Vattenledningsområdet där 
bäcken har en central roll i natur- och kulturmiljön kring Jön-
köpings forna dricksvattenreservoar. Forsärla häckar årligen vid 
bäcken i Vattenledningsområdet och Åsendammen är ett betydel-
sefullt lekområde för groddjur.     

bedömning
Någon vattenkemisk provtagning i bäcken förekommer inte. Od-
lingsmarkerna i bäckens källområde medför dock troligen en viss 
närsaltspåverkan. Friaredalen är ett välfrekventerat område och 
här är bäcken av stor betydelse som en del i parkmiljön. Ett högre 
vattenfl öde i bäcken skulle vara positivt för området, men samti-
digt innebära en ökad pumpning av vatten. Junebäcken redovisas 
som ett betydelsefullt grönt stråk i grönstrukturplanen
målsättning 
Öka om möjligt mängden dagvatten till bäcken.

21  Junebäcken
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Lyckåsån avvattnar odlingsbygderna i Skärstaddalen och mynnar 
till Landsjön. Från Skärstad släpps dagvatten i begränsad omfatt-
ning till Lyckåsån. Vid undersökningar av bottenfaunan i ån har 
fl era sällsynta arter påträffats.
bedömning
Lyckåsån är starkt närsaltspåverkad från omgivande jordbruks-
mark, vilket avspeglas i den mycket höga kvävehalten och mycket 
höga till extremt höga fosforhalten som ån uppvisar. Ur rekrea-

tionssynpunkt utnyttjas Lyckåsåns dalgång i mycket begränsad 
omfattning.  
målsättning
Genom olika åtgärder behöver tillförseln av framför allt kväve 
och fosfor till ån från omgivande jordbruksområden minskas. Ett 
åtgärdsprogram fi nns för Landsjön, inkluderat Lyckåsån, vilket är 
önskvärt att följa för att minska belastningen av näring till Land-
sjön.

22 Lyckåsån

Skrämmabäcken, som har sina källfl öden på Bondberget, mynnar 
till Vättern vid Sannabadet. Bäcken tillförs stora mängder dag-
vatten från bl a Österängen och Rosenlund samt trafi kintensiva 
områden som t ex ett avsnitt av E4:an. 
bedömning
Någon regelbunden vattenprovtagning sker inte i Skrämmabäck-
en, men bäcken bedöms dock som starkt påverkad av dagvattenut-
släppen. Vid provtagning våren 2002 noterades endast låga halter 

av bly och zink och en måttligt hög halt av koppar. Strandområdet 
vid bäckens mynning i anslutning till Sannabadet är välbesökt, 
den nedre delen av bäckravinen i övrigt är svårtillgänglig. Skräm-
mabäcken elfi skades 2007 och då fi ck man bl.a. öring ovan trum-
morna i bäcken.
målsättning
Dagvatten från trafi kintensiva områden ska genomgå någon form 
av behandling innan det tillförs Skrämmabäcken. 

25  Skrämmabäcken

Munksjön ligger längst ner i Tabergsåns vattensystem och avvatt-
nas via det kanaliserade utloppet till Vättern. Det största tillfl ödet 
till sjön är Tabergsån, men dessutom kommer vatten från Rock-
sjön, dels via Rocksjöån och dels via Simsholmskanalen. Ytterli-
gare ett tillfl öde till sjön är det utsläpp av behandlat avloppsvatten 
från Simsholmens reningsverk som tillförs centrala Munksjön. 
Sjöns belägenhet i det centrala Jönköping har medfört en omfat-
tande och långvarig påverkan på såväl vattenkvalitet som strän-
der och djupområden. Förr i tiden omgav stora våtmarksområden 
Munksjön, men utfyllnader under olika tidsperioder har medfört 
att sjön nu till största delen omges av bebyggelse, vägar, indu-
striområden och artifi ciella stränder. Dagvatten tillförs Munksjön 
på ett fl ertal platser. Det största dagvattentillfl ödet, som avvattnar 
stora trafi kytor och delar av Ljungarums och Gamla fl ygfältets 
industriområden, passerar ett system av sedimentationsdammar 

innan det mynnar till sjön vid djursjukhuset. Till den artrika fi sk-
faunan hör bl a gös och under fl yttningstid rastar mycket sjöfågel 
i sjön. 
bedömning
Fosforhalten i Munksjön är hög och kvävehalten betecknas som 
mycket hög (2006). Under stora delar av året har Munksjön även 
mycket ansträngda syreförhållanden i en stor del av vattenmas-
san till följd av bl.a. stora utsläpp av ammoniumkväve och andra 
syreförbrukande ämnen. 

 Enligt ”Ramprogram för Norra Munksjön” ska Munksjön ut-
vecklas till en ”stadssjö” med möjlighet till vattenaktiviteter och 
attraktioner. Hälsans stig som går runt sjön är mycket välfrekven-
terad. 
målsättning
Arbeta för att dagvattnet renas innan det når Munksjön.

23  Munksjön

Skarmaden heter den blott 3 ha stora sjön belägen i södra delen av 
Taberg och som hör till Tabergsåns vattensystem. Dagvatten från 
några mindre områden i Taberg tillförs Skarmaden. 
bedömning
Kraftigt förhöjda halter av framför allt zink har konstaterats i sedi-
mentprover tagna vid bäckinlopp i söder. Zinkföroreningen i sjön 
bedöms härstamma från tidigare utsläpp från en nu nedlagd ytbe-

handlingsverksamhet i närheten. 
Sjön utnyttjas som rastlokal för fl yttande sjöfåglar och utgör ett 

betydelsefullt lekområde för groddjur. Några övriga naturvärden 
är inte kända från sjön.
målsättning
På sikt bör metallförorenade sediment saneras från sjön.

24  Skarmaden

Vätterslundsbäcken är en liten bäck som kommer från Hisingstorp 
och som mynnar till Vättern vid Kaptensbo. Under torrperioder 
förekommer att bäcken torkar ut, vilket starkt påverkar den fau-
na som kan fi nnas i vattendraget. I begränsad omfattning tillförs 
bäcken dagvatten från villabebyggelse på Vätterslundsområdet. 

bedömning
Några vattenkemiska undersökningar från bäcken fi nns inte. Dal-
gången redovisas som ett betydelsefullt grönt stråk i grönstruk-
turplanen.

26  Vätterslundsbäcken



TEKNISKA KONTORET
 V. Storgatan 16 Juneporten

551 89 Jönköping
tekniska@tk.jonkoping.se

Den 18 maj 1284 gav kung 

Magnus Ladulås genom ett 

privilegiebrev Jönköping särskilda 

handelsförutsättningar för att 

kunna utvecklas till en så stor 

stad att det skulle fi nnas underlag 

till en fästning, som skulle bli 

ett lås mot danska härjningar 

upp över landet. Jönköping 

utvecklades väl och är idag en 

betydande handel och mässtad, 

samt ett ledande transport- och 

kommunikationscentrum.

Ljuset vid Vättern
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Gemensam policy - Vägledning för dagvattenhantering inom Övre Svartådalen 

Svartåri och dess tillflöden belastas dagligen med utsläpp av mineralolja och metaller. 
Föroreningar som uppkonuner i anslutning till hårdgjorda ytor, t ex gator, vägar, p
platser, industriområden, hustak etc, och som förr eller senare når ut i Svartån och sjön 
Sommen som utgör Tranås kommuns ytvattentäkt. 

Ledningsgruppen och arbetsgruppen för Svartå-projektet som utgörs av kommunalråd 
och miljöansvariga i Nässjö, Aneby och Tranås kommun vill med detta brev 
uppmärksamma respektive konunun på behovet av att vidta samordnade åtgärder 
gällande dagvattenrening för att minska belastningen på vårt gemensanuna vattendrag. 

Inom berörda kommuner finns idag olika starkt uttalade mål om lokalt omhänder-· 
tagande av dagvatten genom markinfiltration, sedimentationsdammar och våtmarker. 
Mål som återfinns i översiktplaner, Agenda 21-dokument, grönstrukturplaner och 
särskilda policydokument gällande avloppsvattenrening etc. Det pågår även försök med 
att installera absorberande filter i dagvattenbrunnar längs med hårt trafikerade vägar och . 
inom industriområden för att reducera utsläppen av metaller och olja till dagvattennätet 
som ofta mynnar direkt i våra sjöar och vattendrag. 

För att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen som berör dagvatten - Grundvatten av

god kvalitet respektive Levande sjöar och vattendrag, föreligger behov av att sätta fokus 
på dagvattnets betydelse på vattenkvaliteten. Svartå-proje�tet föreslår därför följande 
mål och strategier för dagvattenhantering inom Övre Svartådalen. 
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