FAKTURAFÖRKLARING
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1. Kund- och fakturauppgifter. Ha dessa
uppgifter till hands när du kontaktar
oss eller när du loggar in på Mina Sidor.
OCR-nummer anger du vid betalning på
annat sätt än med bifogat inbetalningskort.
2. Anläggning. En beteckning för den
anläggning som fakturan avser. Ska t.ex.
uppges när du flyttar.
3. Årsförbrukning. Den beräknade
årsförbrukningen baseras på tidigare
avläsningar.
4. Senaste avläsning som din beräknade
årsförbrukning baseras på. Tänk på att
läsa av din vattenmätare 3-4 ggr/år för att
få en jämn debitering.
5. Förbrukningsavgift. En rörlig avgift
som avser din förbrukning av vatten. Din
förbrukning beräknas utifrån din senaste
avläsning. Det är den här avgiften du
som kund själv kan påverka genom din
förbrukning.
6. Fast avgift. Avgiften är oförändrad
oavsett hur mycket vatten du förbrukar.
Avgiften täcker kostnader för abonnemanget, till exempel administration.
7. Taxa. Här redovisas vilken taxa din
fastighet har. Du ser också vilka tjänster
du nyttjar, till exempel vatten, spillvattenavlopp och dagvatten.
8. Lägenhetsavgift. En fast avgift per
bostadsenhet. En villa med ett kök räknas
som en lägenhet.

9. Registrerade tömningar. Anger antal
registrerade tömningar av ditt restavfallskärl, storleken på kärlet och avgiften.
Avgiften ska täcka kostnaderna för
insamling och behandling av avfallet.
10. Matavfallskärl. Om du har ett
matavfallsabonnemang anges här antal
registrerade tömningar och avgiften.
Om du inte har ett matavfallsabonnemang
utgår istället en miljöstyrningsavgift.
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11. Grundavgift. Fast årsavgift uppdelad
för att gälla den aktuella perioden. Avgiften
bidrar till kostnaderna för drift och underhåll av kretsloppscentraler, behandling av
avfall som lämnas på kretsloppscentralerna,
insamling och behandling av farligt avfall
och batterier samt kostnader för avfallsplanering, utveckling, information,
administration och kundservice.

Dagvattenavgift
En dagvattenavgift ska täcka kostnader för
att ta hand om regn- och smältvatten samt
dräneringsvatten från fastighet och gata.
Dagvatten fastighet betalas av alla inom
ett verksamhetsområde där dagvattnet tas
omhand från fastigheten.
Dagvatten gata betalas av alla inom ett
verksamhetsområde med dagvattenhantering.
Trafikverket betalar för statliga vägar,
kommunen för huvud- och genomfartsgator
samt allmänna platser och fastighetsägarna
för lokalgator.

