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Inledning
Tekniska verken är huvudman för den allmänna va- 
anläggningen i Linköpings kommun. Avgifterna som  
anges i prislistan ska betalas till Tekniska verken. 

Verksamhet inom vatten och avlopp styrs av Lagen om  
allmänna vattentjänster, hädanefter kallad Vattentjänst- 
lagen. Det finns också lokala regler för Linköpings kommun.  
Kommunfullmäktige tar beslut om dessa.

Fastighetsägaren ska betala avgift
Den som äger en fastighet ska betala avgift för vatten  
och avlopp. Avgifterna täcker nödvändiga kostnader för  
Linköpings kommuns allmänna vatten- och avlopps- 
anläggningar. Även den som jämställs med ägare enligt  
Vattentjänstlagen ska betala avgift. Den som ansvarar för  
att ställa i ordning och underhålla mark på allmän plats,  
till exempel gator, torg, parker och annan allmän plats  
som ligger inom anläggningens verksamhetsområde,  
ska också betala avgift enligt prislistan.

Huvudmannen Tekniska verken har rätt att ta ut en avgift  
för tjänster som inte regleras i prislistan. Vi kommer då  
överens med fastighetsägaren om hur stor avgiften ska vara. 

Om det uppstår en tvist mellan fastighetsägare inom  
verksamhetsområdet och Tekniska verken om hur pris- 
listan tillämpas och tolkas, kommer målet att prövas av 
Mark- och miljödomstolen enligt Vattentjänstlagen .  

Avgifterna består av två delar
Prislistan för vatten och avlopp är uppdelad i bruknings- 
och anläggningsavgifter. Utöver dessa finns det andra  
avgifter för specifika tjänster. Brukningsavgifterna är  
periodiska och finansierar:

 • försörjning av dricksvatten (V). 
 • omhändertagande av spillvatten (S). 
 • avledning av dag- och dräneringsvatten från  
  fastighet (Df). 
 • avledning av dag- och dräneringsvatten från gator  
  och allmän platsmark (Dg).

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du betalar 
enligt Vattentjänstlagen.  

Allmänt om prislistan

1 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna va-anläggningen i Linköpings kommun (ABVA) 
2 § 53 Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) 
3 § 24 och § 26 Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)
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Fast pris,  
kr/år

Vatten, spillvatten 
och dagvatten,  

kr/år

Vatten och spill-
vatten, kr/år

Vatten eller spill-
vatten, kr/år

Tillägg dagvatten
 fastighet, kr/år

Tillägg dagvatten
 gata, kr/år

exkl 
moms

inkl 
moms

exkl 
moms

inkl 
moms

exkl 
moms

inkl 
moms

exkl 
moms

inkl 
moms

exkl 
moms

inkl 
moms

2908 3 635 1 596 1 995 V 1 288 V 1 610 988 1 235 324 405

S 1 156 S 1 445

Storlek 
vatten-
mätare

Vatten, spillvatten 
och dagvatten, 

kr/år

Vatten och spill-
vatten, kr/år

Vatten eller spill-
vatten, kr/år

Tillägg dagvatten
 fastighet, kr/år

Tillägg dagvatten
 gata, kr/år

exkl 
moms

inkl 
moms

exkl 
moms

inkl 
moms

exkl 
moms

inkl 
moms

exkl 
moms

inkl 
moms

exkl 
moms

inkl 
moms

20 mm 6 144 7 680 3 428 4 285 2 764 3  455 2 0401 2 5501 676 845

25 mm 13 068 16 335 7 392 9 240 5 768 7 210 4 2241 5 2801 1 452 1 815

40 mm 27 052 33 815 15 424 19 280 12 032 15 040 8 7001 10 8751 2 928 3 660

50 mm 41 748 52 185 24 352 30 440 18 264 22 830 13 0481 16 3101 4 348 5 435

80 mm 105 936 132 420 59 908 74 885 46 720 58 400 34 5521 43 1901 11 476 14 345

100 mm 158 936 198 670 89 984 112 480 70 180 87 725 51 7681 64 7101 17 184 21 480

150 mm 293 116 366 395 165 256 206 570 130 468 163 085 95 6761 119 5951 32 184 40 230

Brukningsavgifter 
Årsavgift för villafastighet, per byggnad

Årsavgift per vattenmätare för hyreshusfastighet och annan fastighet

Om tre eller fler villor delar på samma anslutning och har en gemensam vattenmätare, så kallad gruppanslutning,  
debiteras de som hyreshusfastighet.

1Om du äger en fastighet där fastighetsytan är större än 5 000 m² ska du betala ytterligare en avgift för dagvatten, utöver 
grundavgiften. För varje tusental kvadratmeter som överstiger 5 000 m² betalar du 524 kr exkl moms (655 kr inkl moms).

Enbart avledning dagvatten
Du som äger en fastighet som saknar övriga anslutningar till vatten- och avloppsledningsnätet ska betala en årlig avgift  
för enbart avledning av dagvatten. Avgiften är 4 264 kr exkl moms (5 330 kr inkl moms). 

Om du äger en fastighet där fastighetsytan är större än 5 000 m² ska du betala ytterligare en avgift för dagvatten, utöver 
grundavgiften. För varje tusental kvadratmeter som överstiger 5 000 m² betalar du 524 kr exkl moms (655 kr inkl moms).

Obebyggd fastighet
Vattentjänstlagen ger Tekniska verken rätt att ta ut en brukningsavgift för obebyggda fastigheter inom områden med  
detaljplan. En sådan avgift kan komma att införas i framtida prislistor.

Förbrukningsavgift

Pris, kr/m³

Levererat dricksvatten Spillvattenavledning Summa

exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms

5,24 6,55 7,16 8,95 12,40 15,50
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Allmän plats
Den som äger mark där det finns allmän plats, så kallad allmän platshållare, ska betala avgift för avledning  
av dagvatten från större vägar, gator och andra allmänna platser. 

Årlig avgift för avledning av dagvatten från större vägar, gator eller allmänna platser.

Tekniska verken upprättar ett avtal om avledning av dagvatten med den som äger marken för den allmänna platsen.  
Avtalet reglerar hur många kvadratmeter hårdgjord yta, exempelvis asfalterad yta, som avgiften gäller för.

exkl moms inkl moms

Pris, kr/m2 hårdgjord yta 1,32 1,65
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Om utrymmet har brutna väggar räknas inte ytor där det vertikala måttet från golvet är mindre än 1,4 m. Om 
du utökar byggnadsytan ska du betala avgift för den yta som tillkommer.

¹ Byggnadsytan är den totala ytan, inklusive ytter- och innerväggar, för varje våningsplan inklusive källarplan.  
Vindsplan samt fristående garage- och komplementbyggnader räknas endast in om de är anslutna till  
fastighetens spillvattenledningar.

² Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt Lantmäteriets fastighetsregister, nybyggnadskarta eller annan  
karta som Tekniska verken godkänner.

Om du styckar av en lott från den ursprungliga fastigheten, betalar den som blir ägare till avstyckningslotten  
inträdesavgiften. Om du som fastighetsägare vill koppla in fler byggnader till vatten- och avloppsnätet, ska du  
betala en servisavgift för varje ledning som du vill koppla direkt till Tekniska verkens ledningar, enligt tabellen  
”Framdragning av extra servisledningar”, se sid 8.

Hyreshusfastighet

exkl moms inkl moms

Inträdesavgift för anslutning till den allmänna  
va-anläggningen, kr per fastighet 55 600 69 500

Servisavgift för samtidig framdragning av:

servisledning för V, kr 27 528 34 410

servisledning för S, kr 27 528 34 410

servisledning för D, kr 27 528 34 410

Avgift för byggnadsyta¹, kr/m² 75,32 94,15

Avgift för bebyggd yta för anslutning till Df, kr/m² 69,96 87,45

Avgift för obebyggd tomtyta², kr/m² 25,64 32,05

Anläggningsavgifter 
Villafastighet

exkl moms inkl moms

Inträdesavgift för anslutning till den allmänna 
va-anläggningen, kr per bostadsbyggnad 38 924 48 655

Servisavgift för samtidig framdragning av:

servisledning för V, kr 27 528 34 410

servisledning för S, kr 27 528 34 410

servisledning för D, kr 27 528 34 410

Om du som fastighetsägare har en bostadsbyggnad som är ansluten till vatten eller avlopp, och nu vill ansluta  
ytterligare en friliggande bostadsbyggnad på samma fastighet (så kallat komplementbostadshus), ska du betala  
en inträdesavgift för den nya bostadsbyggnaden. 

Om komplementbostadshuset har en byggnadsyta som är större än 30 m2 ska du betala hel inträdesavgift (100 %)  
enligt ovan. Om byggnadsytan är mindre än eller lika med 30 m2 (till exempel ett så kallat Attefallshus) betalar du halv  
inträdesavgift (50 %) enligt ovan. Om du vill ansluta ytterligare en servis till samma fastighet senare, betalar du avgift  
för den extra servisen enligt tabellen ”Framdragning av extra servisledningar”, se sid 8.
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Annan fastighet

Inträdesavgift för anslutning till den allmänna va-anläggningen baseras på antal mätare och  
mätarstorlek, kr per mätare

Anslutningsdimension Nominellt flöde exkl moms inkl moms

20 mm 2,5 m³/h 34 776 43 470

25 mm 6 m³/h 69 524 86 905

40 mm 10 m³/h 139 028 173 785

80 mm 40 m³/h 556 112 695 140

100 mm 60 m³/h 834 108 1 042 635

Avgift för tomtyta²

För anslutning till S och/eller V, kr/m² 55,12 68,90

Tillkommande avgift för anslutning till D, kr/m² 15,68 19,60

Servisavgift för samtidig framdragning av:

servisledning för V, kr 27 528 34 410

servisledning för S, kr 27 528 34 410

servisledning för D, kr 27 528 34 410

² Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt Lantmäteriets fastighetsregister, nybyggnadskarta eller annan karta  
som Tekniska verken godkänner.

Om byggnaden har en eller flera egna serviser och ligger på mark som inte är tomtmark, beräknas tomtytan vara  
fem gånger den yta byggnaden upptar på marken. Om du som fastighetsägare ansluter enbart dagvattenledning (D),  
betalar du halva denna avgift. 

Om du vill ansluta ytterligare en servis till samma fastighet senare, betalar du avgift för den extra servisen enligt  
tabellen ”Framdragning av extra servisledningar”, se sid 8.
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Obebyggd fastighet
Om du äger en obebyggd fastighet ska du betala anläggningsavgifter för villafastighet eller hyreshusfastighet,  
beroende på vilken typ av fastighet det är enligt bestämmelserna i detaljplanen. 

Avgiften betalas enligt tabellen nedan, om du inte skrivit ett separat avtal med Tekniska verken. Du ska betala hela  
eller delar av inträdesavgift, servisavgift och tomtyteavgift. För en obebyggd fastighet behöver du inte betala avgift  
för byggnadsyta eller avgift för bebyggd yta för anslutning till dagvatten.

Avgift utgår per fastighet
Villafastighet/ 

Hyreshusfastighet Annan fastighet

Inträdesavgift 100 % 100 %

Servisavgift 100 % 100 %

Tomtyteavgift 100 % 70 %

Avgift för byggnadsyta 0 % 0 %

Avgift för bebyggd yta för anslutning D 0 % 0 %

Pris, kr

Antal ledningar exkl moms inkl moms

1 st 59 496 74 370

2 st i samma rörgrav 64 552 80 690

3 st i samma rörgrav 83 716 104 645

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. För en obebyggd fastighet där du även ska betala avgift för tomtyta,  
är inte tomtyteavgiften högre än vad inträdesavgiften och servisavgifterna är tillsammans. 

Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande 
avgifter erläggas enligt följande:

Villafastighet/ 
Hyreshusfastighet Annan fastighet

Tomtyteavgift 0 % 30 %

Avgift för byggnadsyta 100 % 0 %

Avgift för bebyggd yta för anslutning D 100 % 100 %1

¹ Om du bygger på en fastighet som tidigare varit obebyggd, ska du betala mellanskillnaden mellan det du redan  
betalat för den obebyggda tomtytan och avgiften för bebyggd yta för anslutning till dagvatten. 

Priserna ovan gäller normalt för en ledning på högst 10 meter, när du anlägger en extraservis eller anlägger en  
ny servis vid en avstyckad fastighet. Om du behöver en ledning som är längre än 10 meter, betalar du för resterande  
del enligt självkostnadsprincipen.

Om du anlägger en tillfällig servisledning, till exempel på en byggarbetsplats, betalar du en avgift som motsvarar  
Tekniska verkens egna kostnader för att anlägga och senare proppa ledningarna.

Du betalar anläggningsavgift för ”annan fastighet” om du vill lägga till en extra vattenmätare eller byta till större  
mätare,, se sid 7.

Särtaxa
Inom området ”Lilla Mjärdevi” är anläggningsavgifterna 25 % högre än ordinarie priser. Tekniska verken kan  
ta ut högre avgifter i områden där kostnaderna för vatten och avlopp avviker betydligt från andra fastigheter  
i verksamhetsområdet.  Det krävs ett särskilt beslut av kommunfullmäktige för att ta ut höjd avgift.

Fördröjningsmagasin för dagvatten
Tekniska verken kan träffa ett avtal med dig som fastighetsägare om du ska anlägga ett fördröjningsmagasin  
med partiell avledning av dag- och/eller dräneringsvatten till Tekniska verkens ledningsnät.

Framdragning av extra servisledningar
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Övriga avgifter 
Schablonförbrukning för villafastighet
Tekniska verken kan besluta att ta ut förbrukningsavgifterna för en enskild villafastighet enligt en schablon- 
förbrukning på 300 m³/år, istället för att basera avgiften på mätning. Det kan ske till exempel om kunden inte  
lämnat in sina mätvärden trots påminnelser från Tekniska verken.

Dagvattenavledning från allmän plats och trafikled
Om en markägare eller väghållare avleder dagvatten från en större allmän plats eller trafikled till en allmän  
dagvattenledning, ska de upprätta ett avtal för detta med Tekniska verken. Avgiften för dagvattenavledningen  
regleras i avtalet.

Dagvattenavledning till allmän spillvattenledning
Om det inte finns en allmän dagvattenledning i det område där din fastighet ligger, kan du i undantagsfall  
få tillåtelse att leda fastighetens dag- och/eller dräneringsvatten till allmän spillvattenledning. Detta gäller  
endast i de fall där det inte går att omhänderta vattnet lokalt. Tekniska verken och fastighetsägaren upprättar  
då ett särskilt avtal där villkor och avgift regleras.

Skadad vattenmätare och provning av mätare
Tekniska verken tar ut en avgift vid byte av skadad vattenmätare, till exempel om mätaren frusit sönder. Du får  
också betala en avgift om Tekniska verken på din begäran provar din vattenmätare för att se att den fungerar  
korrekt. Om mätaren blir underkänd när vi provar den i det ackrediterade mätlaboratoriet behöver du som  
fastighetsägare inte betala provningsavgiften.

Anslutningsdimension Pris ordinarie arbetstid, kr Pris övrig tid, kr

exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms

20/25/40/50 mm 892 1 115 1 304 1 630

80/100/150 mm 4 244 5 305 6 396 7 995

Mätarhyra

Anslutningsdimension Avgift per mätare, kr/år

exkl moms inkl moms

20 mm 616 770

25 mm 896 1 120

40 mm 1 256 1 570

50 - 150 mm 4 376 5 470

Om du avleder dricksvatten, till exempel kylvatten, till dagvattennätet måste Tekniska verken först godkänna detta.  
Du betalar sedan en avgift på 7,84 kr/m³ exkl moms (9,80 kr/m³ inkl moms) för avledning av vattnet. Vattenmätaren  
hyr du av Tekniska verken. Avgiften för mätarhyra ser du i tabellen ovan. 
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Sprinkleravgift
Om du ska anlägga en sprinklerservis ansöker du om det hos Tekniska verken. Du får sedan ett kostnadsförslag från oss. 

Årsavgift för sprinkleranläggning Avgift, kr/år

Servisledning exkl moms inkl moms

mindre än 100 mm 8 764 10 955

100 mm 14 656 18 320

101 - 150 mm 24 232 30 290

151 - 200 mm 37 932 47 415

201 - 250 mm 57 344 71 680

I dessa priser ingår bland annat att Tekniska verken manövrerar ventiler vid provning av sprinkleranläggning och spolar  
bort grumligt vatten från ledningsnätet.

Vatten från allmän brandpost för annat än brandsläckning
exkl moms inkl moms

Fast avgift för hyra av brandposthuvud, kr 876 1 095

Dygnshyra brandposthuvud/per påbörjat dygn, kr 12,96 16,20

Öppning, tömning, låsning av låst brandpost, kr 2 056 2 570

Månadsavgift öppen brandpost/per påbörjad månad, kr 408 510

Du betalar månadsavgift för varje påbörjad månad. Brandposthuvud med mera tillhandahålls av Tekniska verken.  
Avgift för vattenförbrukning tillkommer.

Årlig uppsättning och nedtagning av vattenmätare, till exempel sommarmätare
exkl moms inkl moms

Årsavgift, kr/år 572 715

Stänga av och släppa på vatten för planerade arbeten
Att stänga av eller släppa på vatten under normal arbetstid är kostnadsfritt om du beställer senast 5 arbetsdagar innan  
arbetet ska ske. Om du beställer med kortare varsel än 5 arbetsdagar kostar det 900 kr exkl moms (1 125 kr inkl moms).  
Om Tekniska verken behöver stänga av och släppa på vatten utanför ordinarie arbetstid får du betala avgiften på  
900 kr exkl moms (1 125 kr inkl moms) plus timtaxa, enligt tabellen nedan. För akuta avstängningar, vid till exempel  
en vattenläcka, behöver du inte betala någon avgift.

exkl moms inkl moms

Pris per timme, kr 896 1 120

Minsta debitering, kr 896 1 120

Avgift om vattenmätaren är svår att komma åt
Om din mätare är svår att komma åt och mätarplatsen inte uppfyller de krav som ställs i branschen, skickar vi en  
faktura på en årsavgift. Vi tar även ut en årsavgift för vattenmätare i mätarbrunnar som inte uppfyller branschens  
krav. Det kan till exempel vara när locket är svårt att öppna och stänga, brunnen är vattenfylld med mera. 

För arbete som kräver en stor arbetsinsats eller tar lång tid, till exempel länspumpning, får du även betala en avgift  
på 652 kr/timme exkl moms (815 kr/timme inkl moms).

exkl moms inkl moms

Årsavgift, kr/år 392 490
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Säsongsbundet behov av vatten
Bevattningsanläggningar med säsongsbunden vattenförbrukning betalaren årsavgift för vattenmätare som motsvarar  
50 % av den fasta avgiften för ”annan fastighet”. Det gäller till exempel dammar, parker, koloniområden, kyrkogårdar,  
tennisbanor, badplatser, fontäner, isbanor och bollplaner. Avgift för vattenförbrukning tillkommer.

Tilläggsavgift för industriellt spillvatten
Fastigheter där spillvattnet är extra förorenat och dess sammansättning väsentligt avviker från normalt spillvatten från  
hushåll, ska betala tilläggsavgift. Villkoren regleras i särskilt avtal mellan fastighetsägaren och Tekniska verken.

Stänga av och släppa på vatten vid utebliven betalning
Om vi behöver meddela dig att vi stänger av vattnet på grund av utebliven betalning, tar vi ut en administrativ avgift  
på 608 kr exkl moms (760 kr inkl moms) Avstängning eller påsläpp av vatten debiteras enligt timtaxa. Vid avstängning  
eller påsläpp av vatten utanför ordinarie arbetstid tillkommer 940 kr exkl moms (1 175 kr inkl moms).

exkl moms inkl moms

Pris per timme, kr 684 855

Minsta debitering, kr 1 024 1 280
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Fastighetstyper och avgiftsskyldighet
I den här prislistan definierar vi följande termer: 

Villafastighet
Som villafastighet räknar vi fastighet som:

 • huvudsakligen är bebyggd med en bostadsbyggnad 

 • ska bebyggas med bostadsbyggnad med en eller två  
  lägenheter och har beviljat bygglov för detta.

Hyreshusfastighet
Som hyreshusfastighet räknar vi en fastighet som:

 • huvudsakligen eller uteslutande är bebyggd eller ska 
  bebyggas, och har beviljats bygglov. Byggnaden eller  
  byggnaderna har väggar och tak och har byggts för  
  inrymma bostäder eller olika typer av verksamhets- 
  lokaler. 

Villor och platser som saknar väggar och tak (till exempel 
parker, kyrkogårdar med mera) räknas inte som hyres- 
fastighet.

Annan fastighet
Med annan fastighet menar vi fastighet som:

 • uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd

 • ska bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål  
  och har beviljat bygglov för detta

 • inte är villafastighet eller hyreshusfastighet enligt  
  definitionerna ovan.

Exempel på annan fastighet kan vara kyrkogård, mast, 
spolplatta, idrottsplan, lekplats, torg med mera.

Obebyggd fastighet
Med obebyggd fastighet menar vi fastighet som enligt  
detaljplan är avsedd för att byggas på men som ännu  
inte är bebyggd.

Allmän platsmark
Med allmän platsmark menar vi mark som:

 • i detaljplan enligt Plan- och bygglagen (1987:10)  
  redovisas som allmän plats

 • inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som  
  i övrigt motsvarar sådan mark.

Avgiftsskyldighet
Du är skyldig att börja betala avgift för vattenförsörjning 

(V), avledning av spillvatten (S), avledning av dagvatten 
och/eller dräneringsvatten från fastighet (Df), när Tekniska 
verken har anlagt servisledningar för fastigheten och  
meddelat dig som fastighetsägare om förbindelsepunkter. 

Du är skyldig att betala avgift för dagvatten från gata  
och allmän plats i fastighetens närområde (Dg) från det  
att dagvattennätet byggts ut i området.

Du är även skyldig att betala avgifter när fastigheten 
ändrar:

 • fastighetstyp.

 • byggnadsyta (gäller Hyreshusfastighet).

 • tomtyta (gäller Annan fastighet). 

Fastighetsägaren eller den som enligt Vattentjänstlagen  
jämställs med ägaren ska anmäla förändringar till Tekniska 
verken omedelbart när ändringen sker.

Den som ansvarar för att allmän platsmark, till exempel 
parker, vägar och torg, ställs i ordning och underhålls är 
skyldig att betala avgift för avledning av dagvatten. 

Betalning, säkerhet och avtal
Fastighetsägaren ska betala för allt vatten som levereras.  
Detta gäller även för vatten som inte kan utnyttjas på 
grund av fel inom egen anläggning som inte förorsakats  
av Tekniska verken. En viss reduktion av avgiften kan ske 
vid vattenläckage.

Om anläggningsavgiften är betungande med hänsyn  
till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omstän-
digheter, kan denna fördelas på årliga inbetalningar  
under viss tid, dock högst tio år. Ränta ska erläggas 
 enligt gällande lagar och separata avtal. 

Om du inte lämnat in din mätarställning när det är dags  
att fakturera avgiften, får Tekniska verken använda en  
uppskattad förbrukning till din faktura. Mätaravläsning 
och debitering efter verklig förbrukning ska normalt  
ske minst en gång om året, och alltid vid fastighets- 
överlåtelse.

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagd med  
lagstadgad mervärdesskatt.

Momssatsen i angivna priser är 25 %. Om momsen ändras 
justeras priserna inklusive moms i motsvarande grad.

5 Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)
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