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Taxa för anslutning av vatten och avlopp
utanför verksamhetsområde
(Antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2014, § 129)
(Gäller från och med den 1 januari 2015)
Kostnaderna i tabell 1–2 och de allmänna principerna listade nedan ska gälla som
taxa vid anslutning av fastigheter som ligger utanför kommunens verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Tabell 1

Anslutningsavgift i Falköpings kommun för fastighet utanför verksamhetsområde
Falköpings kommun

Anslutningsavgift
för fastighet utanför verksamhetsområde, inklusive
moms

Dricksvatten Avlopp

43 929 kr

52 056 kr

Vatten +
avlopp

Kommentar

Avgiften baseras på VAtaxans servis-, förbindelse71 048 kr punkts- och lägenhetsavgift
(kommunal författningssamling
2013:09, § 5.1a, b, d, § 8.1).

Krav på mätarbrunn ställs i vissa fall, till exempel om servisledningen överstiger 50 meter. Mätarbrunnen bekostas av fastighetsägaren.
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Tabell 2

Anslutningsavgift för tillkommande fastigheter inom samma förening,
utanför verksamhetsområde. En förening kan dela på kostnaden för anslutningsavgiften
i tabell 1. Därutöver betalar varje fastighet en avgift
baserad på VA-taxans lägenhetsavgift (§ 5.1d, §8.1).
Falköpings kommun

Avgift för tillkommande
fastigheter, per fastighet,
inklusive moms

Dricksvatten

5 650 kr

Avlopp

9 417 kr

Vatten +
avlopp

Kommentar

Avgiften baseras
på VA-taxans lägen15 067 kr
hetsavgift
(§ 5.1d, § 8.1).

Allmänna principer för anslutning utanför verksamhetsområde

 Huvudmannen bestämmer vilka villkor som gäller för anslutning.
Huvudmannen är inte skyldig att ge tillstånd till anslutning.
 Godkänt återströmningsskydd är ett krav.
 Skriftligt avtal tecknas mellan VA-huvudmannen och fastighetsägare
utanför verksamhetsområde. I avtalet anges att kommunens ABVA
(Allmänna bestämmelser för användande av Falköpings kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning) och brukningsavgifter i VA-taxa
ska följas.
 Huvudmannen ska alltid ha täckning för den faktiska kostnaden att upprätta
en förbindelsepunkt. Anslutningsavgiften kan höjas om det krävs mer
grävning än i normalfallet, det vill säga en dags grävarbete (§ 11,
särförhållanden). Vid anslutning utan grävning avgår 31 737 kronor inklusive
moms från den första fastighetens anslutningsavgift (motsvarande VA-taxans
servisavgift för dricksvattenledning, § 5.1a, § 8.1).
 Vatten- och avloppsanslutningar ges till hushållsförbrukning, dock inte till
djurhållning om inte särskild utredning visar att detta kan ske utan olägenhet
för huvudmannen.
 Servisledningens längd mellan fastighetens förbindelsepunkt och vattenmätare får inte överstiga 50 meter. Vid behov av längre servisledning än
50 meter krävs att en vattenmätarbrunn anläggs intill förbindelsepunkten
(ABVA 2009, sidan 8). Mätarbrunnen bekostas av fastighetsägaren.
Reglering av avgiftsbelopp

Tekniska nämnden får delegation att reglera avgiftsbeloppen i samband med
ändringar av ”Taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning” (KFS 2013:09), så att avgiftsnivån för fastigheter utanför verksamhetsområde följer VA-taxans nivå på anläggningsavgifter enligt
§ 5.1a–d.
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