
 

Avgifter för Region Gotlands vatten- och avloppsverksamhet 

Region Gotlands vatten- och avloppsverksamhet (VA) bedrivs inte med skattepengar. Den VA-avgift 

som abonnenterna betalar ska täcka kostnaderna för Region Gotlands vattenförsörjning och 

avloppshantering.                                                                                                                                                     

VA-avgiften, även kallad VA-taxan, består av två delar – anläggningsavgift och brukningsavgift. 

Gällande taxa antogs av regionfullmäktige den 13 juni 2011 och gäller från den 1 juli 2011. 

 
Anläggningsavgift 
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du betalar i samband med anslutning till det allmänna 

ledningsnätet. Den bidrar till kostnaden för utbyggnad av och nyttan med hela VA-systemet, inklusive 

vattenverk och avloppsreningsverk. Fastighetsägaren är skyldig att betala anläggningsavgiften och 

den gäller för både bebyggda och obebyggda fastigheter inom VA-verksamhetsområdet. Ett 

verksamhetsområde för vatten och avlopp är ett avgränsat område inom vilket försörjningen sker 

genom regionens VA-anläggningar. Ytterligare anläggningsavgifter utgår om förändringar sker på en 

fastighet, som exempelvis uppförande av ytterligare en byggnad. 

På Gotland finns olika typer av verksamhetsområden med varierande antal VA-ledningar att ansluta 

fastigheten till. Inom några verksamhetsområden finns tillgång till samtliga VA-ledningar (Vatten och 

Spillvatten (avlopp från hushåll) samt Dagvatten)medan andra områden enbart har vatten eller 

spillvatten eller en kombination av de två. 

I anläggningsavgiften ingår följande delar: 

 Servisavgift: kostnaden för framdragning av servisledning (dricksvatten, spillvatten och 

dagvatten) från det allmänna ledningsnätet fram till fastighetens förbindelsepunkt. 
 

 Förbindelsepunktsavgift: kostnaden för upprättande av förbindelsepunkt. 

Förbindelsepunkten fungerar som gräns för fastighetens och regionens ansvar. 
 

 Bostadsenhet respektive tariffenhet, delas in i följande kategorier:  
 

- Bostadsfastighet: fastighet som huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål 

- Fastighet jämställd med bostadsfastighet avsedd för exempelvis kontor, butik och 

liknande 

- Annan fastighet: fastighet som huvudsakligen är avsett för annat ändamål, främst 

industrier. 
 

För mer detaljerad information se §§ 3 och 5.1 i ”Taxa för allmänna vatten- och 

avloppsanläggning” 

Bostadsenhet är det samma som en enfamiljsvilla eller en lägenhet i flerfamiljshus.  

För kontor, butiker och liknande motsvarar varje påbörjad 100 kvadratmeter (bruttoarea) en 

bostadsenhet/tariffenhet. För industrier utgör kvadratmeter tomtyta underlag för beräkning av 

tariffenhet. 

 

 

 

 



 

 

Exempel på anläggningsavgift enligt 2013 års taxa för en normalvilla(en bostadsenhet) med 

anslutning: 

  Avgift (inkl moms) 
Verksamhetsområde med dagvatten 

   Anslutning VSD*             Anslutning VS* 

Verksamhetsområden 

utan dagvatten 

Anslutning VS* 

A) Servisavgift 75 000 kr 63 750 kr 63 750 kr 

B) Förbindelsepunktsavgift 75 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 

C) Bostadsavgift eller tariffenhet 37 500 kr 37 500 kr 30 000 kr 

  Totalt:                        187 500 kr 161 250 kr 153 750 kr 

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

Det finns även några verksamhetsområden där det antingen finns enbart vattenledningar 

(anläggningsavgift 86 250 kr) eller enbart spillvattenledningar (anläggningsavgift 108 750 kr) 

utbyggda, avgifterna avser fastighet med en bostadsenhet. 

 

Betalningsregler 

Fastighetsägaren debiteras för anläggningsavgiften, enligt vid tidpunkten gällande VA-taxa, när 

regionen har byggt ut de allmänna vatten- och avloppsledningarna och upprättat en förbindelse- 

punkt till fastigheten samt meddelat fastighetsägaren om detta.   

 

Brukningsavgift  
Brukningsavgiften ska betalas kvartalsvis för alla fastigheter med abonnemang. Betalningsmånader är 

mars, juni, september och december. Avgiften består av en fast och en rörlig del. 

Den rörliga delen av avgiften beror på den mängd vatten som du förbrukar på ett år. Vi debiterar dig 

i förväg efter en beräknad årsförbrukning, baserad på den avläsning du gjorde senast. För att kunna 

debitera dig så korrekt som möjligt behöver du läsa av mätarställningen årligen.                         

Uppgifterna kan antingen skickas till adress kundtjanst.vattenavfall@gotland.se eller lämnas på 

telefon 0498-269000, knappval 1 kundtjänst. 

Den fasta delen består av bostadsavgifter samt eventuell avgift för dagvatten om fastigheten ligger 

inom verksamhetsområde som omfattas av dagvatten. 

Brukningsavgifter enligt 2013 års va-taxa 

Avgift (inkl moms) Kostnad VSD* Kostnad VS* Kostnad V* Kostnad S* 

Fast avgift, per fastighet 1 108 kr/år 1 108 kr/år 886 kr/år 886 kr/år 

Avgift för varje bostadsenhet/tariffenhet 910 kr/år 910 kr/år 728 kr/år 728 kr/år 

Avgift för dagvatten fastighet, för varje 

bostadsenhet/tariffenhet   
316 kr/år --- --- --- 

Avgift för dagvatten gata, för varje 

bostadsenhet/tariffenhet 
316 kr/år --- --- --- 

Rörlig avgift, vatten- och/eller spillvatten  27:24 kr/kbm 27:24 kr/kbm 11,44 kr/kbm 15,80 kr/kbm 

Exempel på avgift för en normalvilla med 

en årsförbrukning på 150 m3 
6 736 kr/år 6 104 kr/år 3 330 kr/år 3 984 kr/år 

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


