ECKERÖ KOMMUN

Bilaga KF 28.10.2021, § 45

AVLOPPSAVGIFTER I ECKERÖ KOMMUN ÅR 2022
Godkända av kommunfullmäktige i Eckerö kommun den 28.10.2021 § 45
1. Grund för taxan
Den här taxan är uppgjord i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen om
avloppsvattenavgift (ÅFS 23/74).
2. Avgifter
Avloppsvattenavgift består av anslutningsavgift och bruksavgift.
En avgift för mottagning av externslam vid reningsverket.
Avgifterna i den här taxan anges exklusive mervärdesskatt. Lagstadgad mervärdesskatt läggs till
avgifterna i den här taxan i sådana fall då debiteringen är skattepliktig.
3. Anslutningsavgift
Grundbeloppet är 887,10 € (1100 € inkl. moms) per ansluten byggnad.
För bostadsbyggnader skall därtill erläggas 677,42 € exkl. moms (840 € inkl. moms) per
bostadslokal. Såsom bostadslokal betraktas varje sådant utrymme med kök eller kokvrå i
byggnaden som i sig kan utnyttjas som bostad.
För andra byggnader än bostadsbyggnader, erläggs utöver grundbeloppet 677,42 € exkl. moms
840 € inkl. moms) för varje enhet för sociala eller motsvarande utrymmen med vatten och avlopp.
För abonnenter med avvikande avloppsvatten utgår anslutningsavgift i enlighet med särskilda
bestämmelser och enligt särskild prövning.
4. Ändring i byggnadskonstruktion
Ändras, sedan byggnaden anslutits, byggnadskonstruktionen eller byggnadens användning så att
en högre anslutningsavgift enligt 3 § borde utgå, skall anslutningsavgiften korrigeras i enlighet med
den här taxan.
5. Sättet att debitera
Innan anslutningsavgift fastställs skall kommunen till den betalningsskyldige delge det förslag till
anslutningsavgift som gäller honom. Detsamma gäller beslut om anslutningsavgift.
Anslutningsavgiften får betalas i tre (3) årliga rater. På raterna räknas sju (7) procents ränta från
början av det kalenderår som närmast följer efter debiteringen av den första årsraten. Försenas
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inbetalningen av årsrat, skall på beloppet erläggas fem (5) procents tilläggsränta, räknat från början
av den kalendermånad som följer efter förfallodagen.
6. Bruksavgift
Avgiften utgör 4,27 €/m³ (5,29 €/m3 inkl. moms) avloppsvatten. Debiteringen sker enligt mängden
förbrukat renvatten. Avloppsvattenmängden anses vara densamma som mängden förbrukat
renvatten.
Ladugårdar som inte är anslutna till kommunens avlopp behöver inte erlägga bruksavgift under
förutsättning att vattenmängden till ladugården går att mäta genom en separat vattenmätare.
Avgiften debiteras tre (3) gånger per år varav två debiteringar är preliminära och baserar sig på
föregående års förbrukning samt en slutlig debitering efter det att vattenmätaren avlästs per den 1
september debiteringsåret. Avgiften debiteras genom samma räkning som kommunen debiterar
renvatten enligt kommunens vattentariff. Förseningsränta räknas i enlighet med gällande LL om
avloppsvattenavgifter.
7. Avvikande bruksavgift
Abonnenter med avloppsvatten som är avvikande från vad som anses normalt för
hushållsavloppsvatten kan påföras högre bruksavgift än vad som stadgas i § 6.
I de här fallen uträknas bruksavgiften enligt följande:
k = 0,6 * K(r1 * bod/BOD + r2 * p/P + r3 * n/N + r4 * s/S) + 0,4 * K
k=
K=
r1 = 0,37
r2 = 0,20
r3 = 0,23
r4 = 0,20
bod =
p=
n=
s=
BOD =240
P = 10
N = 40
S = 340

abonnentens bruksavgift per m³
i 6 § nämnd bruksavgift
koefficient för bod/BOD
koefficient för p/P
koefficient för n/N
koefficient för s/S
BOD-halt i abonnenten avloppsvatten
P-halt i abonnenten avloppsvatten
N-halt i abonnenten avloppsvatten
SS-halt i abonnenten avloppsvatten
BOD-halt i normalt avloppsvatten
P-halt i normalt avloppsvatten
N-halt i normalt avloppsvatten
SS-halt i normalt avloppsvatten

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
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8. Avgift för mottagning av externslam
Mottagning av externslam från slutna tankar:
Mottagning av externslam från slamavskiljare:

19,35 €/m3 (24,00 €/m3 inkl. moms)(2020: 16,13)
29,03 €/m3 (36,00 € /m3 inkl. moms) (2020: 26,61)

9. Tillämpning av taxa
Byggnadstekniska nämnden avgör frågor rörande tillämpning av den här taxan.
10. Övriga avgifter
Betalningspåminnelse 4,03 € (5,00 € inkl. moms). Avgiften gäller per utskickad
betalningspåminnelse.
11. Undantag från taxa
Undantag från den här taxan kan vid vägande skäl enligt prövning beviljas av kommunstyrelsen.
12. Ikraftträdande
Den här taxan tillämpas från och med den 01.01.2022.
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