
VA/Renhållning

TESTSON TEST

123 45 TESTKÖPING

TESTGATAN 1 

11111111Fakturanr

OCR-nr

Fakturadatum

Förfallodatum

Kundnummer

2017-09-01

2017-09-30

1111111

1111111111
(1 av 1)

Granitvägen 15, 131 81 NACKA
Kundservice
Telefon: 08-718 80 00
E-post: info@nacka.se

FAKTURA

TESTGATAN 1ANLÄGGNING 123456

VATTEN & AVLOPP 
Mätarnummer: 12345
Årsförbrukning:

Senaste avläsning:
Total årskostnad: kr

kbm
6 803150
0 2017-07-01

kr29,17kbm 1 108,46à382017-09-302017-07-01 -Förbrukningsavgift

Förbrukning från

till

0

38 2017-09-30

Uppsatt

Beräknad

2017-07-01 Mätarnummer: 12345

431,27Fast avgift taxa 123, Vatten spill, dagvatten 2017-07-01 2017-09-30 1 711,00 kr / år-

Lägenhetsavgift -2017-07-01 2017-09-30 1,00 à 180,47st 716,00 kr / år

AVFALLSHANTERING SOM AVSERTESTGATAN 1

269,70Grundavgift för perioden 2017-07-01 2017-09-30 1 070,00 kr / år-

Registrerade tömningar för 190-liters kärl kr38,00st 38,00à1,002017-08-01

Matavfallskärl -2017-07-01 2017-09-30 1,00 à 0,00st 0,00 kr / år

0,10Öresavrundning

2 028,00

Summa oss tillhanda senast 2017-09-30Moms ingår med:

(25%) 405,58 beräknat på 1 622,32

F-skattebevisägare

SE5590667589

    Momsregnr:

BG 385-1995

PG 476 90 04-5
Använd bifogade inbetalningskort.
Om ni betalar på annat sätt måste
fakturanr, namn och adress anges.
Vid försenad betalning debiteras dröjs-
målsränta enligt gällande räntelag

Till plusgirokonto 

öre

Före kontant inbetalning eller girering
skall inbetalningskortet avskiljas

NACKA VATTEN OCH AVFALL AB

Meddelanden till betalningsmottagaren kan
inte lämnas på denna blankett

Belopp (får inte ändras)

C

INBETALNING / GIRERING 

Kassastämpel

Eget kontonr vid girering

Svenska kronor

I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT

Avgift

I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT

4769004-5
Betalningsmottagare (endast namn)

Avsändare

BI2021.04 OSE Tillstånd nr

2017-09-30

Betalning oss tillhanda

2 028,00senast

1111111Kundnr

# 0020281111111111 # >9

TESTSON TEST

TESTGATAN 1

12345 TESTKÖPING

1

2
3

4

5



POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST WEBB ORG.NUMMER 

Nacka vatten och avfall AB, 131 81 Nacka Nacka stadshus, Granitv. 15 08-718 80 00 info@nacka.se www.nackavattenavfall.se 559066-7589 
  

Fakturaförklaring: 

1. Fakturanummer och OCR-nummer. OCR-nummer anger du vid betalning på annat sätt än
med bifogat inbetalningskort. Du hittar även förfallodatum på faktura samt ditt
kundnummer.

2. Den anläggning som fakturan avser
3. Förbrukning och årskostnad. Din förbrukning beräknas utifrån din senaste avläsning.

Lämna gärna mätarställningen minst en gång per år för att få en så korrekt debitering som
möjligt.

4. Beräknad förbrukning för den aktuella period som fakturan avser. Den beräknade
årsförbrukningen baseras på tidigare avläsningar.

5. Här redovisas vilken taxa din fastighet har. Du ser också vilka tjänster du nyttjar,
till exempel vatten, spillvattenavlopp och dagvatten.

Vad är en dagvattenavgift? 
En dagvattenavgift ska täcka kommunens kostnader för att ta hand om, det vill säga avleda och 
eventuellt rena, regn- och smältvatten samt dräneringsvatten från fastighet och gata (gator, vägar, 
allmänna platser). I tidigare taxa var inte denna kostnad separerad från spillvattenkostnaden. 
Vattentjänstlagen kräver att en kommun ska dela upp sina kostnader för vatten, spillvatten och 
dagvatten. Du som fastighetsägare ska endast betala för de VA-tjänster som du nyttjar.  

Dagvattenavgiften består av två delar: Dagvatten fastighet och Dagvatten 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. 

Lägenhetsavgift kallas tidigare bostadsavgift. En villa med ett kök räknas som en lägenhet. 
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