HÖJD VA-TAXA I LANDSKRONA
från och med 1/4 2017

30 kr
Landskrona stad har beslutat att höja VA-taxan med
i genomsnitt nio procent.
För en normalvilla innebär
det en höjd kostnad med
cirka 30 kronor per månad
jämfört med innan.
För ett flerfamiljshus (ett
hus med flera lägenheter)
höjs kostnaden med cirka
340 kronor i månaden.

Varför höjs VA-taxan?
VA-taxan i Landskrona har inte höjts sedan
2013 eftersom staden har haft ett överskott i
VA-kollektivet tidigare. Nu väntar nya viktiga investeringar som kräver att avgiften för
vatten och avlopp höjs.
Investeringarna i VA-anläggningarna i
Landskrona stad kommer att fortsätta i en
högre takt jämfört med tidigare. Därför
kommer taxan troligtvis höjas även de kommande åren.

Varför betalar vi VA-taxa?
Den kommunala vatten och avloppsverksamheten finansieras av de fastighetsägare vars
fastigheter är anslutna till det kommunala
VA-nätet och avgifterna regleras i kommunens
VA-taxa.
Intäkterna från VA-taxan ska täcka de årliga
kostnaderna för kommunens VA-verksamhet
så att du alltid har rent vatten i kranen, att
spillvatten från toalett, disk/tvätt och dusch
tas om hand och renas innan det släpps ut i
naturen igen och att regn och smältvatten tas
om hand så att det inte blir översvämningar.
VA-verksamheten i kommunen är reglerad
och får inte gå med vinst utan bedrivs med ett
nollresultat.

Vad betyder avgifterna på fakturan?
VA-taxan består av fasta och rörliga avgifter. De fasta avgifterna ska täcka kostnader för bland annat administration
och mätning samt investering och underhåll av ledningar,
reningsverk, vattenverk, vattentorn, pumpstationer och
dagvattenhantering. De rörliga avgifterna ska täcka driftskostnaden.

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för vatten- och avloppsverksamheten i ägarkommunerna
Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp på uppdrag av respektive kommun.

Varför skickar NSVA
fakturan?
Det är Landskrona stad som är
så kallad huvudman för VA i
Landskrona. Huvudmannen äger
den kommunala VA-anläggningen
och beslutar om VA-taxan.
NSVA har sedan 2010 hanterat drift
och underhåll av VA-verksamheten
i Landskrona stad på uppdrag av
kommunen. NSVA ägs av sex kommuner i nordvästra Skåne och verkar
som kommunernas VA-enhet.
Sedan 2012 hanterar NSVA även
faktureringen av VA-avgifter i
Landskrona stad.

VÄ N D FÖ R
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Så här läser du din faktura
Taxan för vatten och avlopp följer ”Lagen om allmänna vattentjänster” som bland annat anger att en särskild
dagvattentaxa ska finnas.
Mer information om VA-taxan samt aktuella VA-avgifter finns på www.nsva.se.

FASTA AVGIFTER
1) Grundavgift Betalas av
alla kunder. Täcker kostnaden
för vattenmätare och administration. För företag baseras
avgiften på mätarens storlek.
2) Boendeenhetsavgift
Betalas av alla kunder. Täcker
kostnaden för vattenverk,
reningsverk, ledningsnät m m.
Flerfamiljsbostäder betalar en
avgift per lägenhet.
3) Dagvattenavgift
Fastighet Betalas av alla kunder där dagvatten tas omhand
från fastigheten. Flerfamiljsbostäder betalar en avgift per
lägenhet.
Gata Betalas av alla kunder i
områden med dagvattenhantering. Flerfamiljsbostäder betalar
en avgift per lägenhet.
RÖRLIGA AVGIFTER
4) Förbrukningsavgift Rörlig
avgift baserad på förbrukning
av vatten. Täcker driftkostnaden.

För mer information se nsva.se
eller ring 010-490 97 00
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