AVLOPPSVATTENTAXA 2019
för Jomala kommun
Antagen av kommunfullmäktige den 13 november 2018 § 62
Ikraftträdande den 1 januari 2019
1§
För avledning och behandling av avloppsvatten uppbär kommunen avloppsvattenavgift
med stöd av LL om avloppsvattenavgift (ÅFS 1974:23) i enlighet med denna taxa.
2§
Avloppsvattenavgift består av anslutningsavgift och bruksavgift.
Avgifterna i denna taxa anges exklusive mervärdesskatt (moms). Till avgifterna enligt 3,
7 - 9 §§ i denna taxa lägges lagstadgad mervärdesskatt i sådana fall då debiteringen är
skattepliktig.
3 § Anslutningsavgift
Anslutningsavgiften, för anslutningar gjorda från och med den 1 april 2004, kan överföras
och återbäras. Vid överlåtelse av fastighet överförs de förmåner anslutningsavgiften gett
på den nya ägaren. Anslutningsavgiften återbärs när fastigheten för gott upphör att
använda vatten- och avloppsvattenverkets tjänster, då byggnaden inte längre är i bruk och
anslutningsavtalet sägs upp (KFG § 43/25.05.2004).
Grundbeloppet är 1 600 euro per ansluten byggnad. Därtill ska erläggas 1 200 euro per
bostadslokal. Såsom bostadslokal betraktas varje sådant utrymme med kök eller kokvrå i
byggnaden som i sig kan nyttjas som bostad.
För andra byggnader än bostadsbyggnader, erläggs utöver grundbeloppet även 1 200 euro
för varje byggnad för sociala eller andra motsvarande utrymmen med vatten och avlopp.
För abonnenter med avvikande avloppsvatten utgår anslutningsavgift i enlighet med
särskilda bestämmelser härför.
4 § Återbäring av anslutningsavgift
Anslutningsavgiften återbärs till ursprungligt belopp utan indexförhöjning eller ränta.
Abonnenten faktureras separat för eventuella momspliktiga tjänster som föranleds av att
anslutningen sägs upp (KFG § 53/25.05.2004).
5§
Ändrar, sedan byggnad anslutits, byggnadskonstruktionen eller byggnadens användning så
att en högre eller lägre anslutningsavgift enligt 3 § borde utgå, ska anslutningsavgiften
korrigeras i enlighet med denna taxa.
6§
Vid fastställande och debitering av anslutningsavgift tillämpas stadgandena i LL om
avloppsvattenavgift.
Då kommunen säljer tomter på område med fastställd detaljplan kan kommunen besluta att

anslutningsavgift erläggs i sin helhet vid försäljningen.
7 § Bruksavgift
Avgiften utgör 2,49 euro/m3 avloppsvatten. Debitering sker enligt mängden förbrukat
renvatten. Avloppsvattenmängden anses vara densamma som mängden förbrukat
renvatten, såvida inte annat avtalas.
8 § Slutna system
Avgiften för avloppsvatten från slutna system, gällande fast bosättning och företag inom
kommunen, utgör 5,98 euro/m3.
9§
Abonnenter med avloppsvatten som är avvikande från vad som anses normalt för
hushållsavloppsvatten kan påförs högre bruksavgift än i 7 § nämnda.
Härvid uträknas bruksavgiften enligt följande:
k=a x K(r1 x bod/BOD + r2 x p/P + r3 x n/N + r4 x s/S) + (1 – a) x K
k=
abonnentens bruksavgift / m³
K= 2,00
i 7 § nämnd bruksavgift
a= 0,30
Lotsbroverkets andel av avloppsverkets kostnader (drift och kapital)
r1= 0,37
koefficient för bod/BOD
r2= 0,20
koefficient för p/P
r3= 0,23
koefficient för n/N
r4= 0,20
koefficient för s/S
bod=
BOD-halt i abonnenten avloppsvatten mg/l
p=
P-halt i abonnenten avloppsvatten
mg/l
n=
N-halt i abonnenten avloppsvatten
mg/l
s=
SS-halt i abonnenten avloppsvatten
mg/l
BOD=240 BOD-halt i normalt avloppsvatten
mg/l
P=
10 P-halt i normalt avloppsvatten
mg/l
N=
40 N-halt i normalt avloppsvatten
mg/l
S=
340 SS-halt i normalt avloppsvatten
mg/l
10 §
Debitering av bruksavgift sker samtidigt med debitering av renvatten på det sätt som avses
i § 10 i kommunens vattentaxa. Kommunstyrelsen verkställer debiteringen.
Förseningsränta utgår enligt stadgandena i LL om avloppsvattenavgift.
11 §
Frågor rörande tillämpningen av denna taxa avgörs av kommunstyrelsen.

