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Avgifter till Svenskt Vatten:
1. Årsavgift
Svenskt Vattens avgiftsmodell består av en grundavgift som beräknas utifrån antal invånare. I
grundavgiften ingår även informations- och kommunikationsavgiften, som tidigare beräknades
separat. Den s k uttagsfaktorn ersattes från och med 2017, efter beslut på föreningsstämman 2016,
med en indexuppräkning. Det index som används är LCI, Labour Cost Index för tjänstemän och
indexuppräkningen beräknas som ett genomsnitt av ökningen/förändringen för de tre senast
tillgängliga årens sista kvartal. Grundavgiften uppräknad med index utgör årsavgiften.
Stämman beslutar vidare om hur stor andel av årsavgiften som ska utgöra medlemsavgift
respektive serviceavgift, dvs hur mycket som ska gå till föreningen respektive aktiebolaget.
Vid föreningsstämman 2021 beslöts att indexuppräkning enligt ovan skall ske för 2022. Vidare
beslöts att medlemsavgiftens andel av årsavgiften i procent räknat hålls oförändrad.
Medlemsavgiften till föreningen för 2022 blir 7 896 kr och resten av årsavgiften tillfaller bolaget i
form av serviceavgift.
Formel för beräkning:

Grundavgiften för 2022 baseras på antal invånare den 31 december 2020.
Grundavgiften räknas upp för 2022. Ur årsavgiften lyfts den beslutade medlemsavgiften. Resten
blir serviceavgift.
Avgiftsintervall Antal invånare
110 499
10 500 50 499
50 500 250 499
250 500 -

Grundavgift, kronor
28 424 + 532 per tusental invånare
33 754 + 2 664 per tusental invånare ö 10 000 inv
140 346 + 1 954 per tusental invånare ö 50 000 inv
531 183 + 1 243 per tusental invånare ö 250 000 inv

Exempel på årsavgift Vid beräkningen divideras folkmängden med 1 000 och avrundas till
närmaste hela tusental personer.
Liten ordinarie medlem (9 000 invånare):
Något större ordinarie medlem (20 000 invånare):
Medelstor ordinarie medlem (60 000 invånare):
Stor ordinarie medlem (300 000 invånare):

28 424 + 532 * 9 = 33 212
33 754 + 2 664 * (20-10) = 60 394
140 346 + 1 954 * (60-50) = 159 886
531 183 + 1 243 * (300-250) = 593 333

Obs! beloppen ovan är avrundade
2. Utvecklingsavgift.
Avgift till Svenskt Vatten utveckling beräknas per invånare. Enligt beslut på föreningsstämman
2021 ska utvecklingsavgiften uppräknas för 2022. Utvecklingsavgiften för 2022 blir 2,17 kronor
(avrundat belopp) per invånare.

Om inget annat överenskommits mellan organisationerna har följande justeringar
tillämpats:
Justering av serviceavgift mellan medlemmar sker enligt nedan:
Ordinarie medlem, som i sin VA-hantering i huvudsak endast svarar för ledningsnätet, det vill
säga inte använder egna anläggningar för dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening
motsvarande minst halva volymen dricksvatten respektive avloppsvatten, erlägger 50 % av angiven
avgift.
Ordinarie medlem, som producerar mer än 50 % av annan medlems dricksvatten erlägger, som
tillägg i sin egen avgift, en avgift motsvarande 25 % av den serviceavgift, som medlemmen, som
får dricksvattenleveransen skulle ha erlagt om denne varit fullt betalande medlem. Motsvarande
reduktion av avgiften görs för den ordinarie medlem, som får dricksvattnet levererat.
Ordinarie medlem, som sköter mer än 50 % av annan medlems avloppsvattenrening erlägger, som
tillägg till sin egen avgift, en avgift motsvarande 25 % av den serviceavgift, som medlemmen, som
levererar avloppsvatten skulle ha erlagt om denne varit fullt betalande medlem. Motsvarande
reduktion av avgiften görs för den ordinarie medlem, som levererar avlopp till en annan ordinarie
medlem.
Ordinarie medlem, som sköter annan medlems ledningsnät, erlägger en serviceavgift motsvarande
25 % för vardera vatten- resp avloppsnätet av den avgift, som medlemmen, vars ledningsnät
ansvaras för, skulle ha erlagt om denne varit fullt betalande medlem. Motsvarande reduktion av
serviceavgiften görs för den ordinarie medlem, vars ledningsnät den aktuelle medlemmen sköter.

