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Årlig avgift fettavskiljare 
Gäller fr.o.m. 2020-01-01. 
 
Avgiften har sin lagliga grund i § 13 i taxebestämmelserna för Ljusdals kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning fastställd av fullmäktige 2011-09-26. 
  
§13. För fastigheter som släpper ut fett eller olja från yrkesmässig verksamhet utgår en fast 
avgift per år. Avgifterna varierar utifrån mängder och företagets hantering.  
 
Avgift tas ut enligt nedanstående tabell, där fastigheter grupperas utifrån grad av avskiljning 
och årlig debiterad mängd spillvatten. Årlig förbrukning bestäms utifrån föregående års 
förbrukningsmängd. Avgiften är en engångsavgift som tas ut en gång per år. Byte av 
taxegrupp till följd av ändring av fastighetens fettavskiljning eller spillvattenförbrukning sker 
från och med nästkommande årsskifte.  
 
 
 

ÅRLIG AVGIFT (exkl. moms)  

 1)    < 200 m3 2)  200 – 500 m3 3)     > 500 m3 

A) Godkänd fettavskiljning 0 kr 0 kr 0 kr 

B) Mindre bra fettavskiljning 2 760 kr 6 900 kr 13 800 kr 

C) Ej godkänd fettavskiljning 5 520 kr 13 800 kr 27 600 kr 

Moms tillkommer   
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Definiton av Taxegrupper 

A) Godkänd fettavskiljning 
Fastigheter som tillhör denna grupp: 

 Har fettavskiljare som töms regelbundet och där fettavskiljning godkänns vid 
besiktning av Ljusdal Vatten AB. Fastighetsägaren skall kunna redovisa skötsel och 
tömning av fettavskiljare.   
 

B) Mindre bra fettavskiljning 
Fastigheter som tillhör denna grupp: 

 Har fettavskiljare som töms regelbundet, men fettavskiljning godkänns inte vid 
besiktning av Ljusdal Vatten AB. Fettavskiljningen bör förbättras t.ex. genom utökad 
tömning eller förbättring av fettavskiljningen. Fastighetsägaren skall kunna redovisa 
skötsel och tömning av fettavskiljare. 

 Har ingen fettavskiljare, men fastighetsägaren kan redovisa att viss uppsamling av 
fett sker på annat sätt. 

 
C) Ej godkänd fettavskiljning 
Fastigheter som tillhör denna grupp: 

 Har inte fettavskiljning. 

 Har fettavskiljning, men fastighetsägaren kan ej redovisa skötsel och tömning av 
fettavskiljare. 

 

 

 


