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Prisbilaga till anläggningstaxa 2023 

för Strängnäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning  

Föreskrifter med principer för VA taxa i Strängnäs kommun antogs av 
Kommunfullmäktige 2019-11-18. 

Prisbilaga till anläggningstaxa antogs av Kommunfullmäktige 2022-12-12 och gäller från 
och med 2023-01-01. 

 

§ 5 Anläggningsavgift för villafastighet samt flerbostads- och servicefastighet 

5.1 För villafastighet, flerbostads- och servicefastighet och därmed jämställd fastighet ska 
erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: exkl.moms inkl.moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter 

för V, S och Df om   

48 180,78 kr 60 225,98 kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df om 

48 180,78 kr  60 225,98 kr  

c) en avgift per m2 tomtyta om 44,83 kr 56,04 kr 

d) en avgift för var och en av de två första 

lägenheterna om 

29 650,26 kr 37 062,83 kr 

d1) en avgift för varje därpå följande lägenhet om 14 826,30 kr 18 532,88 kr 

e) en lokalytesavgift för varje påbörjat 150-tal m2 

bruttoarea enligt svensk standard SS 21054:2009 

om 

7 413,15 kr 9 266,44 kr 

f)* en grundavgift för bortledande av Df, om     
      bortledande av dagvatten sker utan att  
     förbindelsepunkt för Df upprättats om   

19 273,02 kr 24 091,28 kr 

* Se § 5.1 f i Taxa för Strängnäs kommun 
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§ 6 Anläggningsavgift för annan fastighet 

6.1 För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: exkl.moms inkl.moms 

a) en avgift avseende framdragning av varje 

uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter 

för V, S och Df om   

66 659,70 kr 83 324,63 kr 

b) en avgift avseende upprättande av varje 

uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df om 

66 659,70 kr 83 324,63 kr 

c) en avgift per m2 tomtyta om 44,83 kr 56,04 kr 

d) en lokalytesavgift för varje påbörjat 150-tal kvm 

bruttoarea om 

7 413,15 kr 9 266,44 kr 

f)* en grundavgift för bortledande av Df, om  
      bortledande av dagvatten sker utan att  
      förbindelsepunkt för Df upprättats om   

26 633,88 kr 33 329,85 kr 

*Se § 6.1 f i Taxa för Strängnäs kommun 

 

Anslutningsavgift utanför verksamhetsområde 

 exkl.moms* inkl.moms* 

Anslutningsavgift utanför verksamhetsområde, per 
bostadsenhet 

77 826,33 kr 97 282,91 kr 

* Priset avser alla tre uppsättningar för V, S och Df  

För annan fastighet görs särskild överenskommelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


