
LANDSKRONA STAD 1 (1)

VA-TAXA TAXEBILAGA 1
Gäller fr o m 2021-01-01

Bilaga till av kommunfullmäktige 2020-11-02 § 144 antagen taxa för Landskrona stads 

allmänna vatten- och avloppsanläggning.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (kr) Exkl moms Inkl moms

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet

a)  avgift per servisledning 27 000 33 750

b)  avgift per förbindelsepunkt 17 600 22 000

c)  avgift per m
2
 tomtyta delen 0-1000 m2 31,10 38,88

delen 1001 m2- 15,55 19,44

d)  avgift per boendeenhet/lägenhet 1:a 24 600 30 750

2:a- 18 450 23 063

e)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 7 570 9 463

     att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

Exkl moms Inkl moms

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, obebyggd

a)  avgift per servisledning 27 000 33 750

b)  avgift per förbindelsepunkt 17 600 22 000

c)  avgift per m
2
 tomtyta delen 0-1000 m2 31,10 38,88

delen 1001 m2- 15,55 19,44

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 7 570 9 463

     att förbindelsepunkt upprättats*

När byggnation sker debiteras lägenhetsavgiften.

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

Exkl moms Inkl moms

Annan fastighet

a)  avgift per servisledning 33 300 41 625

b)  avgift per förbindelsepunkt 22 200 27 750

c)  avgift per m
2
 tomtyta 45,90 57,38

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 9 435 11 794

     att förbindelsepunkt upprättats*

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

Exkl moms Inkl moms

Annan fastighet, obebyggd

a)  avgift per servisledning 33 300 41 625

b)  avgift per förbindelsepunkt 22 200 27 750

c)  avgift per m
2
 tomtyta 32,30 40,38

d)  grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 9 435 11 794

     att förbindelsepunkt upprättats*

När byggnation sker debiteras ytterligare tomtyteavgift.

*)  Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet

För fastigheter på Ven utgår dubbel avgift (för fastighet med av staden godkänd enskild

VA-installation medges dock nedsättning motsvarande enkel avgift).

Anläggningsavgift för upprättande av separat sprinklerservis inkl servisventil upprättas till 

självkostnadspris.

Mervärdesskatt

Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande mervärdesskatt (25%). I det fall denna ändras sker  

motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden.


