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Sverige har extremt billigt 
och bra kranvatten. Det är 
vårt viktigaste livsmedel. 
Men förnyelse av lednings-
näten gör att vattenpriserna 
kan komma att stiga.
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Priset på vatten skiljer stort i olika 
delar av landet. Och kostnaderna 
kan komma att bli högre i framtiden 
när ledningsnäten måste förnyas.

Branschorganisationen Svenskt 
Vatten har sammanställt statistik 

för villor och lä-
genheter. Stock-
holm (inklusive 
Huddinge) är bil-
ligast i båda fal-
len, medan vat-
tenkostnaden för 
en villa är högst 
i Norberg och för 
en lägenhet högst 
i Jokkmokk.

Villaägare får betala sina vatten- 
och avloppskostnader själva, medan 
de för lägenhetsinnehavare är inba-
kade i hyran. För en villaägare kan 
det alltså skilja drygt 6 000 kronor i 
årskostnad beroende på var man bor. 

– Grunden för kommunernas 
prissättning är förstås kostnaderna 
för ledningsnät, reningsanläggningar 
med mera, säger Lena Söderberg, 

Billigt vatten kan bli dyrt

160 liter vatten per svensk
Varje dygn använder varje person i genomsnitt cirka 
160 liter vatten, fördelat på följande sätt:
10 liter till dryck och mat
30 liter till toalettspolning
30 liter till disk
20 liter till tvätt
60 liter till personlig hygien
10 liter till övrig användning

Källa: Svenskt Vatten

Vattenkostnad för en 
normalvilla, 150 m2 Kostnad per dygn Kostnad per år

BILLIGAST

Stockholm/inkl Huddinge 7:44 kronor 2 716:–

Lycksele 7:73 kronor 2 820:–

Tibro 7:86 kronor 2 869:–

DYRAST

Tjörn 24:18 kronor 8 825:–

Högsby 24:32 kronor 8 875:–

Norberg 24:59 kronor 8 976:–

Vattenkostnad för en genomsnitts-
lägenhet, ca 65 m2, i flerbostadshus Kostnad per dygn Kostnad per år

BILLIGAST

Stockholm inkl Huddinge 3:75 kronor 1 369:–

Västerås 4:28 kronor 1 563:–

Solna 4:71 kronor 1 719:–

DYRAST

Hofors 16:01 kronor 5 843:–

Nordanstig 16:41 kronor 5 991:–

Jokkmokk 16:86 kronor 6 153:–

Lena Söderberg

rerar rent vatten till drygt en miljon 
invånare.

– Ju tätare system och därmed fler 
personer som bor per kilometer vat-
tenledning, desto billigare blir det, 
säger Lena Söderberg.

Klimatet påverkar
Men även om vi har ett bra och 
billigt vatten i Sverige i dag gör kli-
matförändringarna och vår änd-
rade livsstil att vattenledningsnäten 
måste förnyas. Kommunerna står 
inför stora utmaningar och därmed 
ökade kostnader. Vårt viktigaste livs-
medel hotas till exempel av mikro-
organismer från jordbruket, förore-
nade markpartiklar, kemikalier och 
läkemedelsrester som kommer ner i 
vattnet. Ett annat hot är häftiga sky-

vd på Svenskt Vatten. Det dyraste 
är ledningsnäten, de står för 70–80 
procent av investeringskostnaderna. 

I en kommun som är stor till ytan, 
men har jämförelsevis få invånare, 
måste man bygga långa ledningar för 
att nå alla hushåll. Om det är besvär-
liga markförhållanden, till exempel 
mycket berg, blir det också dyrare att 
bygga ledningar.

– Kvaliteten på råvattnet inver-
kar också. Har kommunen ett bra 
råvatten behöver man inte satsa så 
mycket på reningsverk, fortsätter 
Lena Söderberg. Och en stor kom-
mun kan dra nytta av stordriftsför-
delarna. 

Stockholm med omnejd förses till 
stor del av vattenverken i Norsborg 
och på Lovön. De är stora och leve-

” Ju tätare 
system och 
därmed 
fler perso-
ner som 
bor per 
kilometer 
vattenled-
ning, desto 
billigare 
blir det.”




