NYHETSBREV

Nyheter från Vatten-Avlopp våren 2019
Det händer mycket på Vatten-Avlopp och vi vill gärna hålla er i vatten- och avloppsföreningarna informerade. Därför skickar vi här ett nyhetsbrev där ni kan läsa om
vad som är på gång.
Jag önskar er en solig och härlig vår!
Pernilla Bratt
VA-chef, Lidköpings kommun

Uppdatera gärna era kontaktuppgifter!
Våren är förändringarna tid. Kom ihåg att uppdatera förändringar så som kontaktperson och fakturamottagare till er förening så vi har rätt uppgifter.
Uppdatera era kunduppgifter via
e-post till VA-kund@lidkoping.se,
eller via telefon till kommunens
kontaktcenter 0510-77 00 00

VA från Lidköping till Tun
Officiell invigning av Lidköpingsvatten till Tun sker
den 21 mars 17:00-19:00 med kaffe och kaka!

Mer information om projektet och invigningen finns på
Lidköpings kommuns hemsida.

From 1 Januari 2019 skickar Vatten-Avlopp
ut fyra fakturor per år med förfallodag den
30 april, 31 juli, 31 oktober och 31 januari.
All fakturering sker i efterskott för att minska
de differanser som kan bli för förbrukningskostnaden vid förskottsfakturering.

Digitala vattenmätare
är framtiden
Under våren kommer Vatten-Avlopp börja byta ut alla
mätare som sitter i mätarbrunnar till digitala mätare.
Vattenmätarna är tillverkad av 100 % miljövänlig och
hållbar komposit. Mätaren är helt vattentät och kan
monteras utan risk för vattenintrång eller kondens i
displayen.
De digitala vattenmätarna levereras med integrerad kommunikation,
vilket möjliggör säker och
enkel fjärravläsning.
Avläsning kommer ske
tätare vilket gör att fakturorna kommer stämma
bättre med den verkliga
förbrukningen.
Vattenmätaren kommer också att larma om det är något
fel i vattenhanteringen, till exempel om det finns risk att
vattnet i ledningen fryser eller om det kan ha uppstått
en läcka i systemet.
Larm från mätarna gör det möjligt att snabbt upptäcka
läckage och rörbrott eller andra oregelbundenheter.
Dessa larm hjälper oss att begränsa vattenförluster och
indirekta skador.
Har ni frågor om våra mätare eller frågor inför mätarbytet kan ni skicka dessa via epost till VA-kund@lidkoping.
se, eller höra av er till kommunens kontaktcenter på
0510-77 00 00. så återkommer våra mätartekniker till er
så snart de kan.

Brukningsavgifter 2019 för anslutna utanför verksamhetsområde
Kostnad fördelad per vattentjänst

Enbart vatten

Enbart spillvatten

Vatten och spillvatten

En avgift per mätarställe

478 kr

717 kr

1 195 kr

En avgift per m3 levererat vatten

9,02 kr

13,53 kr

22,55 kr

En avgift per år och lägenhet

268 kr

402 kr

670 kr

Alla priser inkl. moms
Brukningsavgift är den löpande avgift man betalar
för de vatten- och avloppstjänster man har tillgång
till. Avgifterna ska bidra till att täcka kostnader för
drift av den allmänna vatten- och avloppsverksamheten. De ska också bidra till att täcka resursförstärkning och kapitalkostnader för investeringar
i ledningsnätet, det nya reningsverket och övriga
anläggningar. Brukningsavgiften består av en rörlig
del och en fast del.

Rörlig avgift
Den rörliga avgiften är 22,55 kr per kubikmeter
levererat dricksvatten samt rening av motsvarande mängd avloppsvatten. Den rörliga avgiften för
endast vatten är 9,02 kr per kubikmeter levererat
vatten.
Föreningar med medlemmar där alla är anslutna
till vatten men inte alla till avloppet, betalar fastigheterna med avlopp en schablonavgift för avloppstjänsten på 1 670kr per år och lägenhet.

Fast avgift
Den fasta avgiften består av en avgift per förening
som är 1 195 kronor per år. Avgiften motsvarar de
genomsnittliga kostnaderna för bland annat administration, mätarbyte, avläsning och fakturering som
är förknippade med ett abonnemang.
Man betalar även avgift per lägenhet* på 670 kr
som ska bidra till att täcka de fasta kostnaderna för
ledningsnät, vatten och avloppsreningsverk.

Fastigheter med en lägenhet/bostadsenhet betalar
en lägenhetsavgift. Fastigheter och föreningar med
flera lägenheter/bostadsenheter betalar flera lägenhetsavgifter.

*Lägenhet är en fristående bostadsenhet som

ska innehålla toalett och köksutrymme/pentry/
kokvrå samt den ska kunna nyttjas fristående, det
ska finnas möjlighet att stänga om sig.
Exempel: Enbostadshus med gäststuga inredd med
kök och badrum beräknas efter 2 lägenhetsavgifter.

Fastigheter och föreningar utan
mätare
För fastigheter och föreningar som endast är
anslutna till spillvatten och därmed inte kan mäta
sin förbrukning betalar man istället en fast avgift.
Avgiften är en schablonkostnad beräknad utifrån
en uppskattad förbrukning om 90 kubikmeter per
år och lägenhet.
Föreningar med medlemmar där alla är anslutna
till vatten men inte alla till avloppet, betalar fastigheterna med avlopp en fast avgift för avloppstjänsten.
Kostnad spillvatten utan mätning

Totalt

en avgift per år och anslutningspunkt

717 kr

en avgift per år och lägenhet

1 620 kr

Mer information och VA-taxan i helhet finns att läsa på
Lidköpings kommuns hemsida www.Lidkoping.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Nu kan du som enskild medlem eller som representant för din förening
meddela din e-postadress och få vårt nyhetsbrev. Gå in på
https://lidkoping.se/boende-och-miljo/vatten-och-avlopp/vattenforeningar/
Om du vill avregistrera dig, meddela oss via e-post till VA-kund@lidkoping.se.

