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Hemsida www.roslagsvatten.se
E-post   osteraker-va@roslagsvatten.se
Roslagsvatten administrerar för Österåkersvatten

FAKTURA

Direktnr   08-540 835 00
Org.nr. 556482-7946

Box 437, 184 26 Åkersberga

Hemmavägen 11 
Fastigheten: 13:8

-2022-01-01 2022-03-31 1,00 à 377,26st 1 530,00 kr / år

-2022-01-01 2022-03-31 1,00 à 184,93st 750,00 kr / år

AVSER ANLÄGGNING: 000000004

AVFALL

Grundavgift per bostad. Småhus Kärl 

190L, restavfall. 26ggr per år Kärl 

140L, matavfall. 26ggr per år -2022-01-01 2022-03-31 1,00 à 0,00st 0,00 kr / år

SLAM

Grundavgift enskilda avlopp, per anläggning
inkl ett BDT- avlopp

-2022-01-01 2022-03-31 1,00 à 155,10st 629,00 kr / år

-Tömning anläggning 0-3m³, slam 2022-02-23 kr808,00st 808,00à1,002022-02-23

-0,29Öresavrundning

Använd bifogade inbetalningskort.
Om ni betalar på annat sätt måste
fakturanr, namn och adress anges.
Vid försenad betalning debiteras dröjs-
målsränta enligt gällande räntelag

PG 4795601-6

BG 5899-3387

    Momsregnr:

SE556482794601

Godkänd för F-skatt

Moms ingår med:

(25%) 305,05 beräknat på 1 220,24

Summa oss tillhanda senast 2022-03-31

1 525,00

Till plusgirokonto 

öre

Före kontant inbetalning eller girering
skall inbetalningskortet avskiljas

ÖSTERÅKERSVATTEN AB

Meddelanden till betalningsmottagaren kan
inte lämnas på denna blankett

Belopp (får inte ändras)

C

INBETALNING / GIRERING 

Kassastämpel

Eget kontonr vid girering

Svenska kronor

I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT

Avgift

I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT

4795601-6
Betalningsmottagare (endast namn)

Avsändare

BI2021.04 OSE Tillstånd nr

2022-03-31

Betalning oss tillhanda

1 525,00senast

0000000 
12345Kundnr

# 0015250000000000 # >5 00000000#14#

Namnsson Namn 
Hemmavägen 11 
18400 Åkersberga

Fakturaförklaring slamhämtning och avfall
De fasta avgifterna motsvarar en del av de fasta kostnaderna för våra avfallsanläggningar och garanterar dig tillgång till 
de  tjänster du använder. Mer information hittar du på hemsidan roslagsvatten.se

Totalt belopp för vatten och avlopp samt avfall inklusive moms 
att betala. Du som betalar via autogiro ser texten ”betalas via 
autogiro”. Om fakturabeloppet är negativt ser du en text ovan 
som visar om beloppet kommer att återbetalas eller läggas 
tillgodo på nästa faktura.

Redovisning av betalningsmottagarens moms-
reg.nummer enligt krav från Skatteverket.

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

Grundavgift: Alla med ett enskilt  
avlopp betalar en grundavgift per  
anläggning inklusive ett BDT-avlopp.

Tömning: Avgiften påverkas av storleken 
på anläggningen samt  hur många  
meter slang som behövs vid tömning.

Information om den anläggning och adress som 
fakturan avser.

Grundavgift: En bebyggd fastighet be-
talar en grundavgift per bostadsenhet. 

Kärl: Abonnemangsform, i detta fall ett 
helårabonnemang. Avgiften påverkas av 
avfallstyp, kärlstorlek samt hämtnings-
intervallen.

Här hittar du ditt kundnummer, förfallodatum 
och andra uppgifter om din faktura. Ange  
faktura- eller OCR-nummer vid betalning på 
annat sätt än med bifogat inbetalningskort.


