
Så här fungerar det
  Villaägare får faktura fyra gånger per år.  

Den baseras på förbrukningen av dricksvatten, spill-
vatten (avlopp) samt mängd avfall. Våra avgifter 
delas in i en fast och en rörlig del. 

  De fasta avgifterna motsvarar en del av de fasta 
kostnaderna för våra vatten-, avlopps- och avfalls- 
anläggningar och garanterar dig tillgång till de  
tjänster du använder. 

  Den rörliga avgiften avser kostnader för det vat-
ten du förbrukar och det avfall du lämnar ifrån dig. 

  Hantering av vatten, avlopp och avfall bekostas 
helt och hållet av avgifter, utan stöd från skatte- 
medel. Detaljerade bestämmelser och taxor hittar 
du på vår hemsida eller i broschyrerna ABVA, Ren-
hållningsordning med avfallsplan och föreskrifter, 
VA-taxan och Avfallstaxan. 

Mina sidor 
och faktura-
förklaring

På Mina sidor på vakin.se finns information om 
tjänster du använder, vatten, avlopp och avfall. 
Där hittar du statistik för avfall och vatten och 
dina fakturor. Du loggar in med bankID eller 
kundnummer.

Tjänsteställe

på uppdrag av

Umeå Vatten och Avfall AB

901 84 UMEÅ

Besök oss på

Övägen 37

www.vakin.se

Kundservice

Tfn 090-16 19 00

kundservice@vakin.se

Tina Sjö
Vattenvägen 1

345 67 ORTEN

Sida: 1/3

FAKTURA

Vattenvägen 1 

Adress

Kundnummer 

Fakturadatum 
Faktura-/OCR nr

26 feb 2016

556677
202699492

Förfallodatum 
31 mar 2016

Nummer 214001

2 223,48 kr

529,56 kr

135,82 kr

Umeå Vatten & Avfall AB  SE556492028701  

Vatten/spillvatten       

Hushållsavfall       

Dagvatten             

Till bankgironr 
Betalningsmottagare

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR

DEN AVLÄSES MASKINELLT

MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN

Med denna avi kan du betala på alla bankkontor eller via

* Personkonto

* Balanskonto

* Internetbank
* Bankgiro

* Privatgiro

* Sparbanksgiro

INBETALNING/GIRERING     AVI

OOCCRRInbet avgift (ifylls av banken)
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Faktura-/OCR-nummer

Oss tillhanda senast

5666-2455 Umeå Vatten & Avfall AB

#
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Vid betalning på annat sätt än med denna avi 

skall du ange nedanstående Referensnr. 

Betalningsavsändare

Tina Sjö

Vattenvägen 1

345 67 ORTEN

Från bankgironr (vid girering)

202699492
31 mar 2016

Oss tillhanda Summa exkl moms
Moms

2 311,08  kr
577,78 kr

2 889,00 kr
Öresutjämning

0,14 kr
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Ev anmärkning mot fakturan ska göras inom 14 dagar
Vid försenad betalning utgår ränta och kostnader som är förenade med dröjsmålet

Att betala (SEK)

Org.nr

Momsreg

Bankgiro

Företaget innehar F-skatt

556492-0287

SE556492-028701
5666-245531 mar 2016
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FAKTURASPECIFIKATION Sida: 2/3 
Fakturanummer 202699492

Umeå Vatten & Avfall AB
Vatten och Avlopp

Vatten/spillvatten bostadsfastighet Avtal 987654

249 m³

Beräknad årsförbrukning

8 935 kr

Beräknad årskostnad, inkl moms

Ställning
607 

0 m³

1 okt 2015

Mätarnummer 99887766 Senast avläst
Beräknad

732 
1 apr 2016

1 jan 2016 - 1 apr 2016 91 dagar 778,00 kr/år 193,44 kr

Anslutning spill

1 jan 2016 - 1 apr 2016 91 dagar 550,00 kr/år 136,75 kr

Anslutning vatten

1 jan 2016 - 1 apr 2016 91 dagar 1 384,00 kr/år 344,11 kr

Avgift boenhet
Boenheter hela: 2 st

1 jan 2016 - 1 apr 2016 91 dagar 400,00 kr/år 99,46 kr

Mätaravgift

Beräknat för ny period 1 jan 2016 - 1 apr 2016
1 jan 2016 - 1 apr 2016 62 m³ 16,21 kr/m³ 1 005,02 kr

Förbrukningsavgift

Summa beräkning ny period

1 005,02 kr
Moms 25 % på 1 778,78 kr

444,70 kr
Summa Vatten/spillvatten bostadsfastighet

2 223,48 krAvfall och Återvinning

1 jan 2016 - 1 apr 2016 2 st 478,00 kr/år 118,85 kr1 jan 2016 - 1 apr 2016 1 st 212,00 kr/år 52,71 kr1 jan 2016 - 1 apr 2016 1 st 196,00 kr/år 48,73 kr
10 nov 2015 - 16 feb 2016 124 kg 1,64 kr/kg 203,36 kr
10 nov 2015 - 16 feb 2016 72 kg 0,00 kr/kg 0,00 kr

Hushållsavfall Avtal 223344

Avser: Vattenvägen 1 
Grundavgift lgh över 40 m² 190 
liter brännbart
varannan vecka
140 liter matavfall
varannan vecka
190 liter brännbart
140 liter matavfall

FAKTURASPECIFIKATION Sida: 3/3

Fakturanummer 202699492

Moms 25 % på 423,65 kr

105,91 kr

Summa Hushållsavfall

529,56 kr

Vatten och Avlopp

Dagvatten Avtal 987654
546 kr

Beräknad årskostnad, inkl moms

1 jan 2016 - 1 apr 2016
91 dagar

174,00 kr/år
43,26 kr

Dagvatten gata 1 jan 2016 - 1 apr 2016
91 dagar

263,00 kr/år
65,39 kr

Dagvatten fastighet

Moms 25 % på 108,65 kr

27,17 kr

Summa Dagvatten

135,82 kr

Summa Umeå Vatten & Avfall AB

2 888,86 kr
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Exempel på en faktura  
för en kund i Umeå



Snabb självservice
På mina sidor kan du bland annat se dina fakturor, se 
din statistik för avfall och vatten eller se när sopbilen 
kommer till dig nästa gång. Där kan du också lämna 
mätarställning, ändra kunduppgifter och anmäla flytt.
Passa också på att byta till e-faktura via din internet-
bank - ett bra miljöval!

Avläs vattenmätaren ofta
Genom att lämna mätarställning ofta, gärna minst en 
gång per år, får du bättre koll på din vattenanvändning 
och därmed dina kostnader. Dessutom kan då en ökad 
förbrukning, t ex genom en läcka, uppmärksammas i 
ett tidigt skede. När en avläsning kommer in, regleras 
sedan nästa faktura utifrån din faktiska förbrukning.

Mina sidor hjälper dig

Vid tömning registrerar sopbilen hur 
många kilo avfall som hämtas. För 
innehållet debiteras du en avgift per 
kilo. Det täcker kostnaderna för be-
handling av matavfall och restavfall.

Periodens belopp för den gröna och 
bruna tunnan samt för att få avfallet 
hämtat av sopbilen. 

Beräknad årskostnad för din dag- 
vattenanslutning.

Avgift för Dagvatten gata betalar du 
som har en fastighet där smält- och 
regnvatten från gatan leds bort via 
allmänna dagvattenledningar.
Avgift för Dagvatten fastighet betalas 
av dig som anslutit dina stuprör/
gårdsbrunnar eller dränering till de all-
männa dagvattenledningarna.

Totalsumma för ditt dagvattenavtal.

Totalbelopp för Vatten & Avlopp samt 
Avfall & Återvinning, inkl moms.

Här hittar du ditt kundnummer och 
andra uppgifter om din faktura. Kom 
ihåg att ange faktura- eller OCR- 
nummer vid betalning på annat sätt 
än med bifogat inbetalningskort.

Post- och besöksadress samt kontakt-
uppgifter om du har frågor om din 
faktura eller våra tjänster.

Information om den anläggning som 
fakturan avser.

Redovisning av betalningsmottaga-
rens momsreg.nummer enligt krav 
från Skatteverket.

Belopp inkl moms att betala. Du 
som betalar via autogiro ser texten 
”Regleras via autogiro”. Om faktura- 
beloppet är negativt ser du en text 
ovan som visar om beloppet kom-
mer att återbetalas eller läggas till-
godo på nästa faktura.

Vårt bankgironummer, att ange vid 
betalning, till exempel via Internet.

Din beräknade årsförbrukning och 
årskostnad för Vatten och/eller Av-
lopp. Förbrukningen beräknas utifrån 
din senaste avläsning. Den rörliga  
delen av avgiften (alltså förbrukning-
en) täcker kostnader för produktion 
av vatten och rening av spillvatten. 

Lämna gärna mätarställningen minst 
en gång per år för att få en så korrekt 
debitering som möjligt!

Numret på din vattenmätare samt en 
sammanställning över eventuella av-
läsningar och din förbrukning.

Anslutning spill och Anslutning vatten 
betalas för fastighetens anslutning 
till det allmänna ledningsnätet och 
täcker bl a underhåll av vattenverk, 
avloppsreningsverk, ledningsnät och 
administration.
Boenhet kan vara en villa eller lägen-
het, ett fritidshus eller lokalyta. Du 
betalar en fast avgift per boenhet.
Mätaravgift är en avgift för hyra av 
vattenmätare, mätarbyte och admi-
nistration.

Beräknad förbrukning från senaste 
avläsningen till sista dagen i faktura-
perioden.

Totalsumma för ditt vatten- och spill-
vattenavtal.

Här presenteras avtalsnummer för 
ditt avfallsabonnemang.

Adressen där din tunna står. Uppgifter 
om ditt abonnemang; storlek på din 
tunna, antal och hämtningsintervall.

Så här läser du din faktura
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Logga in
enkelt med 

bankID!




