Hur beräknar man avgifterna för typhus A och typhus B i VASS
taxa?
Detta PM är en vägledning i hur man beräknar samlade anläggnings- respektive
brukningsavgifter för typhus A och B för taxeundersökningen i VASS. Definitioner
och taxekonstruktion utgår ifrån Svenskt Vattens publikation P96 VA-taxa. Varje
kommun gör dock en egen variant av VA-taxa. Därför är det viktigt att du som fyller
i detta i VASS utgår ifrån er taxetext och vad den säger: vilka parametrar ingår, är de
applicerbara på enfamiljs- respektive flerfamiljshus?
Vi rekommenderar även starkt att du gör en enkel kontroll genom att jämföra
de beräknade värdena för typhus A och B med förra årets värde. Är
förändringen rimlig jämfört med beslut om ändrad, höjd eller indexreglerad
taxa? Avviker något mot det normala så bör du kolla igen hur du har räknat.
I VASS taxa lägger man - förutom taxans ingående parametrar – den samlade avgiften
för typhus A respektive typhus B för såväl anläggnings- som brukningstaxa. Eftersom
taxorna är så olika konstruerade i olika kommuner blir dessa typhus en möjlighet att
göra jämförelser. De används av Svenskt Vatten i den årliga taxeanalysen och är även
de uppgifter till exempel Nils Holgersson-undersökningen använder sig av.
Typhus A avser fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m2. Fastigheten är
ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Vattenförbrukning 150 m3/år.
Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och
dagvatten. 15 lägenheter, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 2 000 m3/år. 2 st
parallellkopplade vattenmätare Qn=2,5 m3/h
I Svenskt Vattens rapport P96 VA-taxa, Basförslag med alternativ finns olika möjliga
taxemodeller beskrivna. Detta är dock bara förslag och varje kommun tar fram sin egen
taxa vilken vanligen innehåller olika varianter av förslagen i rapport P96. När man
beräknar de samlade avgifterna för typhus utgår man från parametrar och definitioner i
den egna taxetexten.
Anläggningsavgifter för typhus A respektive B
Följande delar kan ingå i en anläggningstaxa:




Servisavgift. Avgiften för framdragning av varje uppsättning servisledningar till
förbindelspunkterna för dricksvatten, spill och dagvatten (fråga Aa1 i VASS)
Avgift för förbindelsepunkt. Sammanlagd avgift för förbindelsepunkt för
dricksvatten, spillvatten och dagvatten (fråga Aa2 i VASS)
Tomtyteavgift. Avgift för tomtyta per m2. (Fråga Aa4 i VASS)

1



Lägenhetsavgift. Avgift per lägenhet. Enfamiljshus räknas i de flesta taxor som
en lägenhet (fråga Aa5 i VASS). Flerfamiljshus betalas avgiften per antalet
lägenheter (fråga Aa5a i VASS).

Alla taxor har inte samtliga dessa parametrar. Till exempel kan servisavgift och avgift
för förbindelsepunkt vara sammanslagna. En del taxor har ej med tomtyteavgift. För
flerfamiljshus kan lägenhetsavgiften vara differentierad så en avgift tas för lägenhet 1lägenhett xx och en annan för lägenhet xx- lägenhet yy.
Anläggningsavgift för typhus A:
Servisavgift (Aa1) + avgift för förbindelsepunkt (Aa2)+ 800 x (tomtyteavgift (Aa4)) + Lägenhetsavgift (Aa5)

Anläggningsavgift för typhus B:
Servisavgift (Aa1) + avgift för förbindelsepunkt (Aa2)+ 800 x (tomtyteavgift (Aa4) + 15 x(Lägenhetsavgift (Aa5a))

Om någon av parametrarna inte finns med i er taxa så hoppar du helt enkelt över denna.
Tänk på att ta hänsyn till om lägenhetsavgiften är differentierad i din kommuns taxa.
Brukningsavgifter för typhus
Taxa enligt normalförslaget
Följande delar kan ingå i det så kallade basförslaget i en brukningstaxa:




Grundavgift. En fast avgift per år (fråga Ba1)
Förbrukningsavgift. Avgift per m3 levererat vatten. (Fråga Ba7)
Lägenhetsavgift. Fast avgift per lägenhet.(Fråga Ba3)

Brukningsavgift för typhus A:
Grundavgift (Ba1) + 150 x (Förbrukningsavgift (Ba7)) + lägenhetsavgift (Ba3)

Brukningsavgift för typhus B:
Grundavgift (Ba1) + 2000 x (Förbrukningsavgift (Ba7)) + 15 x lägenhetsavgift (Ba3)

Taxa enligt alternativförslag BI
I normalförslaget ovan gäller tomtyteavgiften annan fastighet, inte bostadsfastighet. En
del kommuner tar dock inte ut en lägenhetsavgift utan även en tomtyteavgift även av
bostadshus (alternativförslag BI i rapport P96).




Grundavgift. En fast avgift per år (fråga Ba1)
Förbrukningsavgift. Avgift per m3 levererat vatten. (Fråga Ba7)
Tomtyteavgift. Avgift per år och påbörjat 100-tal m2 påbörjad tomtyta. OBS
tidigare var det per m2. (Ba3)

OBS! Viktigt att du konstaterar att tomtyteavgiften gäller bostadsfastigheter och
därmed ingår i avgiften för typhus A och B. Normalt ska inte både lägenhetsavgift
och tomtyteavgift gälla för bostadsfastigheter.
2

Brukningsavgift för typhus A:
Grundavgift (Ba1) + 150 x (Förbrukningsavgift (Ba7)) + 80 x (Tomtyteavgift (Ba3))

Brukningsavgift för typhus B:
Grundavgift (Ba1) + 2000 x (Förbrukningsavgift (Ba7)) + 80 x (Tomtyteavgift (Ba3))

Andra kommuner har enklare modeller med endast fast avgift och förbrukningsavgift.
Ytterligare några kommuner har mätaravgifter, fasta avgifter utifrån vattenmätarens
storlek. Detta påverkar avgiften för typhus B som har två vattenmätare Qn 2,5 m3/h
(fråga Ba 2)
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