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FAKTURA

Höjd VA-taxa fr.o.m. 2020-01-01, för mer information se Svedala kommuns hemsida.
Skriv "Taxa för vatten och avlopp" i sökrutan.

EXEMPELGATAN 2

Senaste avläsning:
Total årskostnad: kr

kbm
7 476

Anläggning 50571

--- VATTEN & AVLOPP --

Mätarnummer: 6789123 
Årsförbrukning: 185

1987 2020-01-10

-192020-01-102020-01-01 -Förbrukningavgift

Förbrukning från
till

2006
1987 2020-01-10

Beräknad
Avläst
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1987
2043 2020-04-30

Avläst
Beräknad

2020-01-10

Mätaravgift 2020-01-01 2020-04-30-

Nätavgift -2020-01-01 2020-04-30 1,00

Dagvattenavgift -2020-01-01 2020-04-30 1,00

Moms 25% beräknat på 1 491,91
Öresavrundning

Beta

F-skattebevisägare

SE212000107401

    Momsregnr:

BG 5855-0377Använd bifogade inbetalningskort.
Om ni betalar på annat sätt måste
fakturanr, namn och adress anges.
Vid försenad betalning debiteras
lagreglerad påminnelseavgift samt
dröjsmålsränta enligt gällande räntelag
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A
Ditt kundnummer.

B
Din beräknade årsförbrukning av vatten, baserad på senaste avläsningen av 
vattenmätaren. 

C
Här ser du den senaste avläsningen av din vattenmätare. 

D
Så mycket vatten du beräknades förbruka baserat på tidigare 
vattenavläsning. I det här fallet var den beräknade förbrukningen 2006 kbm 
fram till 2020-01-01. Det betalades på förra fakturan. 

E
Så mycket vatten har du förbrukat sedan förra avläsningen, i det här fallet 
1987 kbm. Förbrukningen var 19 kbm mindre än beräknat, vilket innebär att 
du får tillbaka det du betalat för mycket för 19 kbm (381,90 kr). Är 
förbrukningen högre än beräknat, får du betala även för extra förbrukade 
kbm. 

F
Här visas hur mycket du beräknas förbruka fram till nästa faktura, här 2043 
kbm till 2020-04-30, baserat på din senaste vattenavläsning (1987 kbm) och 
den uppskattade årsförbrukningen (185 kbm). 

G
Den beräknade förbruknin
faktura. Det är dessa kbm
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En fast avgift per år. I mä
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En fast avgift per år. Ett b
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J
En fast avgift per år som 
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