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Vattenavläsning
Nedan finns en förklaring av  
uträkningen på fakturan.
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Årsförbrukning:

Beräknad mätarställning:
avläst mätarställning:

  165 m³

2081 m³
- 2075 m³
= - 6 m³

Mellanskillnaden dras av från  
fakturan. I detta exemplet minskas 
summan på fakturan med 6 m³  
vilket motsvarar 131,28 kr.

Är mätarställningen högre än den  
beräknade mätarställningen ökas  
summan på kundens faktura istället.

Punkterna som förklarar de olika 
delarna av fakturan finns på nästa 
sida.

Beräknad förbrukning för de 
kommande fyra månaderna.  

Detta beräknas från senaste  
avläsningstillfället fram till  
fakturaperiodens slut. I detta  
fakturaexempel är det 64 m³  
vilket motsvarar 1400,32 kr.
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Kundnummer – Med hjälp av ditt kundnummer hittar vi dig enkelt i systemet och kan 
se dina abonnemang.

Miljöavgift Taxa 555 – Alla hushåll i Strömstads kommun betalar en miljöavgift som 
ingår i renhållningstaxan. Denna avgift berättigar till 12 avgiftsfria besök på återvin-
ningscentralen. Avgiften finansierar inlämnat avfall och drift av återvinningcentralen.

Sophämtning Taxa – I avgiften ingår kostnaden för behållare (kärl), tömning, trans-
port och behandling. Avgiften påverkas av avfallstyp, behållarstorlek, hämtningsinter-
valler och dragavstånd (avståndet mellan kärl och bil).

Hyra av sopkärl – Vid behov går det att hyra sopkärl.

Mätarnummer – Hittar du på din vattenmätare.

Årsförbrukning – Förbrukningsavgift för vatten- och avlopp är baserat på din
årsförbrukning. Förbrukningsavgiften är verklig förbrukad mängd vatten mellan de 
senaste två avläsningarna. En villa med två vuxna och två barn/ungdomar förbrukar 
normalt i genomsnitt ca 130-170 kubikmeter per år. Har du funderingar på din års-
förbrukning? Är den ovanligt hög/låg? Kolla så du läst av vattenmätaren rätt eller leta 
efter eventuella vattenläckor.

Fast avgift – Vatten och avloppsavgiften är uppdelad i en grundavgift och en
bostadsenhetsavgift. Grundavgiften (Fast avgift) betalar alla som har kommunalt vat-
ten och avloppsnät dragna fram till sin fastighet, oavsett om fastigheten är bebyggd 
eller inte.

Avgift per bostadsenhet - En fastighet kan ha flera bostadsenheter (exempelvis en 
villa och ett gästhus). Alla betalar en fast avgift för en bostadsenhet (om inte
fastigheten är obebyggd). 
Tillkommer det flera bostadsenheter på fastigheten debiteras också denna bostad en
bostadsenhetsavgift.

Taxa BVS står för följande: B=bostadsenhet, V=vatten, S=spillvatten, D=dagvatten. 
Taxan kan se olika ut beroende på vilka vatten- och avloppstjänster fastigheten är 
kopplad till.

Datum för vilken period fakturan gäller.

Årsavgiften utan moms.

Debiteringen sker 3 gånger per år (tertial) utan moms.

Momsen på tertialfaktureringen. Alltså moms på summan av nr 12.

Bankgiro nummer som uppges vid betalningen. Betalas fakturan från utlandet krävs 
det IBAN nummer som är: SE 18 9500 0099 6034 4902 1025 och Swift/bic som är: 
NDEASESS

OCR nummer är ett referensnummer som används för att identifiera en elektronisk
betalning. Mottagaren av en elektronisk betalning behöver veta vem pengarna kom-
mer ifrån och vad överföringen avser.
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Fakturaförklaring


