
BÅSTAD KOMMUN VA-TAXA TAXEBILAGA 1
NSVA Gäller from 2015-07-01

Bilaga till av kommunfullmäktige 2015-06-03 §111 antagen taxa för Båstads kommuns allmänna vatten- 

och avloppsanläggning.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER Kronor Kronor Kronor

                                                                                                                                                                                        2015-07-01 2015-07-01 Tom 2015-06-30

exkl moms inkl moms inkl moms

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet

a)  en avgift per servisledning 35 000 43 750,00 27 798,00

b)  en avgift per förbindelsepunkt 24 500 30 625,00 9 265,00

c)  en avgift per m
2
 tomtyta 39,00 48,75 0,00

d)  en avgift per lägenhet 28 700 35 875,00 55 589,00

     25% red. utöver 5 lgh  50% red. utöver 10 lgh 41692:-/27795:-

e)  en grundavgift för Df om bortledande sker utan att 10 150 12 687,50 0,00

     förbindelsepunkt upprättats (utgår ej om a) och b) debiterats df)

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, obebyggd

a)  en avgift per servisledning 35 000 43 750,00 27 798,00

b)  en avgift per förbindelsepunkt 24 500 30 625,00 9 265,00

c)  en avgift per m
2
 tomtyta 39,00 48,75 0,00

d)  en grundavgift för Df om bortledande sker utan att 10 150 12 687,50 0,00

     förbindelsepunkt upprättats (utgår ej om a) och b) debiterats df)

När byggnation sker debiteras lägenhetsavgiften

Annan fastighet

a)  en avgift per servisledning 35 000 43 750,00 27 798,00

b)  en avgift per förbindelsepunkt 24 500 30 625,00 74 118,00

c)  en avgift per m
2
 tomtyta 60,00 75,00 Våningsyta 27,5

d)  en grundavgift för Df om bortledande sker utan att 10 150 12 687,50 0,00

     förbindelsepunkt upprättats (utgår ej om a) och b) debiterats df)

Annan fastighet, obebyggd

a)  en avgift per servisledning 35 000 43 750,00 27 798,00

b)  en avgift per förbindelsepunkt 24 500 30 625,00 74 118,00

c)  en avgift per m
2
 tomtyta 42,00 52,50 0,00

d)  en grundavgift för Df om bortledande sker utan att 10 150 12 687,50 0,00

     förbindelsepunkt upprättats (utgår ej om a) och b) debiterats df)

När byggnation sker debiteras ytterligare tomtyteavgift

Anläggningsavgift för upprättande av separat sprinklerservis inkl servisventil upprättas till självkostnadspris

MERVÄRDESSKATT
Priserna som anger "inklusive moms" är beräknade på nuvarande mervärdesskatt. I det fall denna 

ändras sker motsvarande förändring i debiteringen gentemot kunden.


