Övrigt
Ulricehamns vattenförsörjning
omfattar 19 tätorter och samhällen 9 st vattenverk producerar tillsammans 1,4 miljoner m³
vatten.
Allt vatten som produceras hämtas från grundvattentäkter och vår målsättning är att tillhandahålla ett vatten som är klart och friskt, till ett
bra pris.
Vårt vatten varken kloreras eller tillförs andra
kemikalier. Däremot avhärdar vi vattnet
(minskar kalkhalten) där det är nödvändigt.

Prislista

Vi tar emot och renar
ca 2,9 miljoner m³ spillvatten i 14 avloppsverk.
Vi renar spillvattnet så långt det är möjligt. Det
renade vattnet släpps ut till närmsta sjö eller
vattendrag.

VA och
Miljö

För att värna
om Ulricehamns unika miljö gäller det att inte
släppa ut olämpliga ämnen i spillvattnet. Ett
utsläpp kan lätt störa balansen i avloppsverken
och därmed försämra reningen.
Därför är det viktigt att inte spola ner olämpliga
saker som kemikalier, läkemedelsrester,
cigarettfimpar o dyl eller att överdosera tvätt
eller diskmedel.
Följer vi dessa råd så kan vi även i fortsättningen njuta av en ren miljö och uppfriskande
bad.
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VA Anslutningsavgifter

VA Brukningsavgifter

Renhållning
Avfall

Pris med
moms
Servisavgift V, S, Df

Bostadsfastighet som betalar för vatten, spill–
och dagvatten, VSDfDg*

44 125 *
Anslutning

Avgift för upprättande av
förbindelsepunkt V, S, Df

40 675 *

Villa/bostadsfastigh

Kr/år med
moms

qn 2,5

4 125

Tillk avgift per lgh

Avgift/m² tomtyta

41,50 **

Avgift per lägenhet

17 375 ***

Avgift bortledande Df, om
bortledande sker utan att
förbindelsepunkt upprättats

8 135 ****

Rörlig avgift kr/m³

Fast avgift året runt boende
Fast avgift för
kärlhämtning

360

1 ggr/vecka

1 ggr/2 veckor

≤ 240 liter

1 425

713

370 liter

1 625

813

≥ 660 liter

2 275

1 138

29,50
Rörlig avgift

3 kr/kilo

Verksamhet med matavfall 1,25 kr/kilo inkl.
moms, 1 kr/kg utan moms

Bostadsfastighet som endast har vatten.
Anslutning
Villa/bostadsfastigh

Begränsningsregel:
Tomtyteavgiften kan maximalt bli summan av de
övriga avgifterna tillsammans. För industrifastigheter gäller andra regler. Kontakta Ulricehamns
Energi för exakt avgift.

350,00

Priser med moms

qn 2,5

Kr/år
med
1 650

Tillk avgift per lgh

140

Rörlig avgift kr/m³

11,00

Slam
Volym

Priser med moms/per tömning
Slamavskiljare

Sluten tank

0—1,5 m3

670

710

1,6—3,0 m3

810

1 015

3,1—4,5 m3

1 130

1 395

4,6—6,0 m3

1 445

1 795

Bostadsfastighet som endast har spillvatten.
*

För industrifastighet är dessa avgifter
40 940 resp 39 240 utan moms, 51 175
resp 49 050 med moms.
**
För industrifastighet är denna avgift 29,40
utan moms och 36,75 med moms.
*** För industrifastighet uttages ej denna avgift
**** För industri är denna avgift 7 848 utan
moms och 9 810 med.

Anslutning

Villa/bostadsfastigh
Tillk avgift per lgh
Rörlig avgift kr/m³

1 856,25
140
18,50

Tillägg för slängländ längre än 15 meter tillkommer med 15 kr per påbörjad 10 meters
längd.
Tillägg för ytterligare brunn inom samma
anläggning och inom slanglängden 35 meter
från fordonets uppställningsplats: 285 kr.


Taxan i sin helhet finns att hämta
på vår hemsida www.ueab.se

qn 2,5

Kr/år
med

V= Vatten
S= Spillvatten
Df= Dagvatten fastighet
Dg= Dagvatten gata

