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Från 1 januari 2019 gäller nya taxor för VA och Renhållning i Kungsbacka. Taxorna finns på vår hemsida
kungsbacka.se.
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8 1

--- VATTEN & AVLOPP --49320173
Mätarnummer:
C
Årsförbrukning: 127

Senaste avläsning:
Total årskostnad:

857 kbm 2018-11-27
5 807 kr

Beräknad
2018-12-31
Avläst
2018-11-27
2018-12-31 - 2018-11-28

Förbrukning från 857
till 869
Förbrukningsavgift

Avläst
2018-11-28
Beräknad
2018-12-31
2018-11-28 - 2018-12-31

12

kbm à

26,20 kr

Förbrukning från 869
till 900
Förbrukningsavgift

Beräknad
2018-12-31
Beräknad
2019-03-31
2019-01-01 - 2019-03-31

31

kbm à

26,99 kr

Fastighetsavgift vatten och spill

2019-01-01 - 2019-03-31

Hushållsavgift vatten och spill

2019-01-01 - 2019-03-31

D
kbm à

26,20 kr

1 277,00 kr / år
1,00

à 1 277,00 kr / år

--- AVFALLSHANTERING --Total årskostnad:
1 958 kr
Matavfall blir biogas - 130 l - Hämtning varannan vecka (1 brunt kärl ingår)

B

Här står den senast registrerade
avläsningen från din vattenmätare. Kom ihåg att läsa av din
vattenmätare minst en gång per
år och rapportera till oss – det är
viktigt för att du ska få rätt förbrukningsavgift på din faktura.

E
F
G

1,00

st à 1 190,00 kr / år

Hämtning och behandling brännbart restavfall 2019-01-01 - 2019-03-31

1,00

st à

768,00 kr / år

I

314,40

C

836,61
314,88

Använd bifogade inbetalningskort.
Om ni betalar på annat sätt måste
OCR-nummer anges.
Efter förfallodagen debiteras ränta
enligt räntelagen.

D
293,42

Momsregnr:
SE212000125601
Godkänd för F-skatt

(25%) 405,55 beräknat på 1 622,21

0,00

Här står din preliminära årsförbrukning av vatten. Den har
räknats fram från tidigare förbrukning och avläsningar av din
vattenmätare.

H

Namnet på ditt renhållningsabonnemang, din kärlstorlek samt den
totala årskostnaden för ditt renhållningsabonnemang. Om du har
abonnemang för matavfall ingår
den kostnaden i hämtningsavgiften för restavfall.

I

Kostnaden fördelas över året och
du betalar för den period fakturan
gäller.

Detta syftar bakåt i tiden, på den
faktiska förbrukningen fram till
senaste avläsning (om sådan lämnats in).

189,37

0,24
-2 028,00
0,00

Moms ingår med:
BG 369-3371

G

Den fasta kostnaden för perioden
är i två delar: en avgift för fastigheten (tomten) och en avgift per
boendeenhet på tomten (hushållsavgift). Hade du till exempel
haft ett Attefallshus med VA på
tomten hade det varit två hushållsavgifter.

314,88

E

Öresavrundning
Betalt 2019-04-01
Återstår att betala

F

Eftersom det har skett en taxehöjning under perioden så finns här
en beräkning enligt gamla taxan
(26,20 kr) fram till datum för
höjningen, och sedan enligt nya
taxan (26,99 kr) fram till periodens slutdatum.

235,80
-235,80

H

2019-01-01 - 2019-03-31

Fast avgift 130 l kärl

A

Det här är ditt kundnummer för
VA och renhållning. Ange gärna
kundnumret om du kontaktar oss.

B

Förbrukning från 866
till 857
Förbrukningsavgift

-9

Förklaring till fakturan

Här gör vi en beräkning på förbrukningen från dagen efter avläsningen fram till denna fakturaperiodens slut. Den nya
beräkningen baserar vi på den
förbrukning vi fått fram med hjälp
av senaste avläsning.

