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Till dig som har en fastighet med dagvattenanslutning
Du får detta brev för att du är kund hos Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.
Från årsskiftet gör vi en omfördelning av hur vi tar betalt för vatten och avlopp. Det innebär att taxan
delas upp i tre delar: dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Spillvatten är det vatten som spolas ner i
exempelvis kök och badrum. Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, grönytor och
parkeringsplatser. Som kund betalar du för den eller de tjänster du använder.
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Nu delar vi upp avgiften
Det innebär att taxan delas upp i tre
delar: dricksvatten, spillvatten och
dagvatten.

Din fastighet är ansluten till Göteborgs Stads ledningsnät för dagvatten. Det innebär att du kommer
att få en ny post på din faktura som heter ”Fast avgift dagvatten”. Tidigare har du betalat för din
dagvattenanslutning när du betalat för avloppstjänsten. Nu delas avloppsavgiften upp i en spillvattenoch en dagvattenavgift. Om flera fastigheter delar dagvattenanslutning kommer du på fakturan kunna
se hur stor andel du betalar.
Samtidigt som vi inför den nya dagvattentaxan sänker vi avgiften för vattenförbrukningen. För en verksamhet med stor vattenförbrukning och liten dimension på sin dagvattenledning kompenserar det helt
eller delvis för införandet av dagvattenavgift. För verksamheter som inte använder mycket dricksvatten
men som har ytor som avleder stora mängder dagvatten blir avgiftshöjningen större än vid en vanlig
taxehöjning.
Den nya taxan införs för att fördela kostnaderna för dagvatten mer rättvist och för att bättre
följa lagen om allmänna vattentjänster.
Om du undrar över något kan du läsa mer på www.goteborg.se/dagvattentaxa.
Du kan också vända dig till Kretslopp och vattens kundservice, telefon 031-368 27 00.
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