Samhällsutvecklingsnämnden

Utdrag ur
PROTOKOLL
2018-09-24

§ 123
Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa
SUN-2018/432
Beslut
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att fastställa upprättat förslag till ny VA-taxa,
att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 2019-01-01 eller snarast efter
kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut samt
att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Knivstavatten
AB:s styrelse.
Sammanfattning av ärendet
Knivsta kommun har ett stort behov av att bygga ut den allmänna VA-anläggningen för att
möta kommunens expansiva samhällsutveckling. Därför föreslås att anläggningsavgifterna
höjs med 7% från och med 1 januari 2019. Brukningsavgifterna behålls oförändrade.
Underlag i ärendet
Följande handlingar har varit utsända:
Beslut från arbetsutskottet 2018-09-11, § 78
Tjänsteskrivelse 2018-08-30
VA-taxa Knivsta 2019-01-01
Hemställan till kommunfullmäktige om ny taxa 2018-08-07
Tjänsteutlåtande till styrelse om ny taxa 2018-08-15
Svenskt Vatten taxerapport-2017-08-01

Expedieras till
Akten
Kommunstyrelse
Knivstavatten AB
Roslagsvatten AB

Expedierat av Eva Paulsrud 2018-10-02
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Handläggare
Crister Bäckström
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Tjänsteskrivelse
Datum
2018-08-30

Diarienummer
SUN-2018/432

Samhällsutvecklingsnämnden

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa
Förslag till beslut
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
att fastställa upprättat förslag till ny VA-taxa
att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 2019-01-01 eller snarast efter
kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut samt
att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Knivstavatten
AB:s styrelse
Sammanfattning
Knivsta kommun har ett stort behov av att bygga ut den allmänna VA-anläggningen för att
möta kommunens expansiva samhällsutveckling. Därför föreslås att anläggningsavgifterna
höjs med 7 % från och med 1 januari 2019. Brukningsavgifterna behålls oförändrade.
Bakgrund

Knivsta kommun har ett stort behov av att bygga ut den allmänna VA-anläggningen för att
möta kommunens expansiva samhällsutveckling. Den allmänna VA-verksamheten skall
enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) vara självfinansierande
genom avgifter vilka regleras i VA-taxan. På grund av framförallt stora investeringskostnader
för utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen i Knivsta kommun behöver VA-taxan höjas
för att intäkterna bättre ska motsvara kostnaderna.
Därför föreslås att anläggningsavgifterna höjs med 7 % från och med 1 januari 2019.
Brukningsavgifterna behålls oförändrade.
Ekonomisk konsekvensanalys
VA-taxan består av två delar, dels engångsavgifter (anläggningsavgifter, § 5-11) som betalas
då fastigheten bereds möjlighet att ansluta till den allmänna VA-anläggningen och dels årliga
avgifter (brukningsavgifter, § 12-19).
Detta ärende gäller den del i VA-taxan som berör anläggningsavgiftema, § 5.1 a-d. De
anläggningsavgifter som betalas för en fastighets möjlighet att ansluta till den allmänna VA-
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anläggningen ska täcka fastighetens del av kostnaderna för utbyggnaden av reningsverk,
vattenverk, pumpstationer, huvudledningar och ledningsnätet fram till tomtgräns.
Nedan redovisas kostnadsförändringen för 2 olika typfastigheter om föreslagna beslut antas.
Typhus A

Nu

7% höjning

Anläggningsavgift (kr)

227 200

243 150

Brukningsavgift (kr/år)

7 882

oförändrad

Tabell 1 Typhus A avser fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten,
spill- och dagvatten. Vattenförbrukning 150 m3/år.

Typhus B

Nu

7%

Anläggningsavgift(kr)

862 240

922 710

Brukningsavgift(kr/år)

79 846

oförändrad

Tabell 2 Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 15 lägenheter,
tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 2 000 m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare Qn=2,5 m3/h

För en djupare analys och omvärldsanalys, se tjänsteutlåtande till Knivstavattens styrelse om
ny taxa samt Svenskt Vatten taxerapport 2017.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Emma Lundbergh
Samhällsbyggnadschef

Bilagor:
VA-Taxa Knivsta 2019-01-01
Hemställan till kommunfullmäktige om ny taxa
Tjänsteutlåtande till styrelse om ny taxa
Svenskt Vatten taxerapport-2017

Beslutet ska expedieras till:
Akten
Knivstavatten AB
Roslagsvatten AB
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Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Enligt FN är alla under 18 år att
betrakta som barn

Ja

Nej

Förklara oavsett svar.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.

Gäller från 2019-01-01

VA-TAXA FÖR
KNIVSTAVATTEN AB:S
ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNINGAR
I KNIVSTA KOMMUN

1(9)

ROSLAGSVATTEN AB genom KNIVSTAVATTEN AB
TAXA
för Knivsta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Förvaltningen av va-anläggningen handhas av Knivstavatten AB nedan kallad va-verket.

§1
För att täcka kostnader för Knivsta kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av
fastighet inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 § lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412 jämte
senare tillägg och ändringar) jämställs med fastighetsägare.

§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter (periodiska avgifter).

§3
Fastigheterna indelas i bebyggd, obebyggd och illustrerad (ej fastighetsbildad) fastighet.
Bebyggd fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas.
Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men ännu ej
bebyggts.

2

§4
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål

AnläggningsBrukningsavgift
avgift
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V, vattenförsörjning
Ja
Ja
S, spillvattenavlopp
Ja
Ja
Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet
Ja
Ja
Dg, dagvattenavlopp från allmänna platser
såsom gator,vägar, torg och parker
Ja
Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när va-verket upprättat
förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägaren därom.
Härvid förutsätts att samtliga i § 25.1 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för
avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för avledande av dagvatten blivit utförda.
4.4 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet
inträder.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§ 5-11)
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt.

§5
5.1 För fastighet skall erläggas anläggningsavgift. Avgift utgår per fastighet med:

a) en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df
b) en avgift avseende del i kostnad för huvudanläggningar
c) en avgift per m2 tomtyta
d) en avgift per lägenhet

om
om
om
om

83 590 kronor
56 620 kronor
68 kronor
48 540 kronor

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 7.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter fördelas avgifter enligt
5.1 a) lika mellan fastigheterna.
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta
som va-verket godkänner.
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill en tomtyta upp till 3 000 m 2 för bostadshus med max 2
lägenheter. Avgift för resterande tomtyta tas ut vid eventuell avstyckning eller tillkommande lägenhet.
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Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan
angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 7.2.
5.4 Lägenhetsantalet för bostadsfastigheter bestäms i första hand efter de ritningar enligt vilka bygglov
beviljats, i andra hand efter annan ritning eller uppmätning som va-verket godkänner.
För övriga fastigheter beräknas antal lägenheter enligt nedan:
Varje påbörjat 150-tal m2 BTA räknas som en lägenhet
(BTA enligt svensk standard SS 02 10 52).
5.5 Framdras ytterligare servisledningar och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas
avgifter enligt 5.1 a).
5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från
fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet
skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.
5.8 Vid exploatering där exploatören bygger ut VA-nätet inom planområdet och där särskilt
exploateringsavtal träffas skall exploatören i normala fall till huvudmannen erlägga en avgift för del i
huvudanläggning enligt nedanstående:

a)
b)
c)
d)

enskilt småhus
lägenhet i gruppbyggda småhus
lägenhet i flerbostadshus
lokaler för skola, handel, kontor, hotell
industri mm, per påbörjat 150 m2 BTA

1,0 *
0,8 *
0,6 *

avgift enligt 5.1.b ovan
”
”

1,0 *

”

§6
6.1 För obebyggd fastighet (bildad) skall erläggas del av full anläggningsavgift. Avgift utgår per
fastighet med:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servisavgift
5.1 a
100%
Del i huvudanläggning
5.1b
100%
Tomtyteavgift
5.1c
100%
Lägenhetsavgift
5.1d
0%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. Avgift enligt 5.1 c, jfr 5.3 andra stycket.
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6.2 Bebyggs obebyggd fastighet (bildad) skall erläggas resterande avgifter enligt följande:

Bostadsfastighet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lägenhetsavgift
5.1 d
100%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
6.3 För i detaljplan illustrerad fastighet, som ej är bildad, uttages anläggningsavgift i enlighet med § 5
eller § 6 då fastighetsbildning genomförts och registrerats.

§7
7.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade
avgifter enligt följande:
Avgift för framdragen servisledning
-

en ledning
två ledningar
tre ledningar

70% av avgift enligt 5.1 a)
85% "100% "-

Avgifter i övrigt
Del i huvudanläggning
Tomtyteavgift
Lägenhetsavgift

5.1 b
5.1 c
5.1 d

V

S

Df

Dg

30%
30%
30%

50%
50%
50%

20%
20%

20%
-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

7.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall
erläggas avgifter enligt 7.1.
7.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar skall,
utöver avgift enligt 7.1, erläggas en etableringsavgift om 25% av avgiften enligt 5.1 a).
Etableringsavgiften avses täcka va-verkets merkostnader till följd av att arbetet ej utförs i samband
med framdragning av övriga servisledningar.
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§8
Avgifter enligt § 5-11 skall ej indexregleras.

§9
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 5-8 träffar va-verket i stället avtal om
avgiftens storlek.

§ 10
10.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.
10.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt
6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett.
10.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft
och övriga omständigheter, skall om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs, avgiften
fördelas på årliga inbetalningar under vis tid, dock högst tio år. Ränta skall erläggas enligt 5 §
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första
inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt
10.2.
10.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7 eller 6.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande
meddelats eller ändrat förhållande - t ex ökning av tomtyta - inträtt utan att bygglov erfordrats eller
meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till va-verket när det ändrade
förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas ut dröjsmålsränta enligt
10.2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess
tilläggsavgiften betalas.

§ 11
11.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av va-verket ledningar utförts på
annat sätt eller försetts med andra anordningar än verket funnit erforderligt, skall fastighetsägaren
som begärt arbetets utförande ersätta va-verket överenskomna kostnader härför.
11.2 Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner vaverket skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren skyldig bekosta dels den nya servisledningens
allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder
och skick, dels borttagandet av den tidi- gare servisledningens allmänna del.
11.3 Finner va-verket påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan
befintlig, är verket skyldigt att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya
servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick.
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BRUKNINGSAVGIFTER (§ 12-19)
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt.

§ 12
12.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med (qn=vattenmätarens nominella flöde):
a)

en fast avgift per år och mätare (grundavgift)
.1

.2
.3
.4
.5
.6

qn 2,5 m3/h i 1- och 2-bostadshus samt
ed
övriga fastigheter med årsförbrukning
samtsriga
fastigheter
mindre
eller
lika med 300 m3/år
qn 2,5 m3/h i övriga fastigheter
qn 6 m3/h
3
qn 10 m /h
qn 15 m3/h
qn 40 m3/h

5 116 kr
13 919 kr
38 783 kr
85 655 kr
141 568 kr
295 033 kr

b)

3
en avgift per m levererat vatten

c)

en fast avgift per m2 tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift)
.1

d)

14:50 kr

591:27 kr

.2

1- och 2-bostadshus, fast schablon
0- 10 000 m2

.3
.4

10 000- 50 000 m2
50 000 m2 -

0,78 kr/m2

En avgift per år och lägenhet utöver den första

1,19 kr/m2
0,32 kr/m2
1 574 kr

2
För byggnader som innehåller andra utrymmen än bostäder räknas varje påbörjat 100-tal m
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 52 som en lägenhet.
3
Om detta ej går att tillämpa ur rättvisesynpunkt betalas en lägenhetsavgift/150 m förbrukat vatten.
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. Följande
avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål:

V
S
Df
Dg
--------------------------------------------------------------------------------------------------Grundavgift
12.1 a
40%
60%
0%
0%
3
Avgift per m
12.1 b
40%
60%
0%
0%
Dagvattenavgift
12.1 c
0%
0%
50%
50%
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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12.2 Har va-verket bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 12.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 300
m3/lägenhet i
permanentbostad och med 150 m3/lägenhet för fritidsbostad.
Vid beräkning av antalet lägenheter, se § 12.1.
12.3 För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 12.1 b). Om mätning inte sker, antas den
3

förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m per lägenhet.

§ 13
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds
inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas
efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatteneller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan va-verket och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spill- vatten är avsevärd.

§ 14
För obebyggd fastighet skall ej erläggas brukningsavgift enligt §12.1.

§ 15
Har va-verket på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren
åsidosatt sina skyldigheter mot va-verket, debiteras följande avgifter för att täcka va-verkets
merkostnader:
Administrativ handläggning av andrahandsuthyrning, betalningsplan mm
Uppsättning av vattenmätare
Nedtagning av vattenmätare
Montering av strypbricka
Demontering av strypbricka
Avstängning av vatten
Påsläpp av vatten
Förgävesbesök – ej tillträde till vattenmätare vid meddelad tidbokning
Länsning av vattenmätarbrunn
Reparation efter frysning/skadegörelse eller förkommen vattenmätare
Olovligt öppnande eller stängning av ventil
Provning av vattenmätare på begäran av kund utan att fel kan konstateras
Mätaravläsning

850 kr
800 kr
800 kr
800 kr
800 kr
750 kr
750 kr
750 kr
750 kr
1 450 kr
750 kr
1 450 kr
750 kr
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§ 16
Avgifter enligt § 12-19 skall ej indexregleras.

§ 17
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 12-14 träffar va-verket i stället avtal om
avgiftens storlek.

§ 18
Avgift enligt 12.1 a), b) och c) debiteras i efterskott per månad, tvåmånadersperiod, kvartal, tertial
eller halvår enligt beslut av va-verket. Avgift enligt 12.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt
mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i § 12 och13.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt
belopp enligt 10.2.
Sker enligt va-verkets beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar
ske efter beräknad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning skall
ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering skall därjämte ske på fastighetsägares
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 19
Har fastighetsägare begärt att va-verket skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans
brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund
av fastighetens va-förhållanden, har va-verket rätt att träffa avtal om brukningsavgiftens storlek.

TAXANS INFÖRANDE

§ 20
Denna taxa träder i kraft 2018-01-01. De brukningsavgifter enligt § 12.1, 12.3 samt 13, som är
baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som
levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans
ikraftträdande (se § 18 beträffande mätning och beräkning av förbrukning).

***

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och va-verket beträffande tillämpning och tolkning av denna
taxa prövas Mark- och miljödomstolen enligt lag om allmänna vattentjänster; §§ 53 - 56.
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DOKUMENT ID: 20180827-30117
SIDAN: 1 (1)

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa
Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Knivstavatten AB att kommunfullmäktige ska
besluta om ny VA-taxa enligt bifogat förslag. Beslutet togs av Knivstavatten ABs styrelse den 11 juni
2018
Knivsta kommun har ett stort behov av att bygga ut den allmänna VA-anläggningen för att möta
kommunens expansiva samhällsutveckling. Därför föreslås att anläggningsavgifterna höjs med 7 % från
och med 1 januari 2019. Brukningsavgifterna behålls oförändrade.

Med vänliga hälsningar

Mikael Algvere
VD Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB

Bilagor
Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till ny VA-taxa
Bilaga 2. Svenskt Vatten taxerapport 2017
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Förslag till beslut om ändring av VA-taxa i
Knivsta kommun
Förslag till beslut
Knivstavatten AB:s styrelse föreslår
att

kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa

att

kommunfullmäktige beslutar att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 2019-01-01
eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut

att

kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Knivstavatten AB:s
styrelse

Sammanfattning
Knivsta kommun har ett stort behov av att bygga ut den allmänna VA-anläggningen för att möta kommunens
expansiva samhällsutveckling. Den allmänna VA-verksamheten skall enligt lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster (vattentjänstlagen) vara självfinansierande genom avgifter vilka regleras i VA-taxan. På grund
av framförallt stora investeringskostnader för utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen i Knivsta kommun
behöver VA-taxan höjas för att intäkterna bättre ska motsvara kostnaderna.
Därför föreslås att anläggningsavgifterna höjs med 7 % från och med 1 januari 2019. Brukningsavgifterna
behålls oförändrade.

Bakgrund
Knivstavattens styrelse bedömer att stora investeringskostnader för utbyggnad av den allmänna VAanläggningen i Knivsta kommun medför ett behov av en höjd VA-taxa för att inkomsterna bättre ska motsvara
de faktiska investeringsutgifterna. Den allmänna VA-verksamheten är självfinansierande genom avgifter vilka
regleras i VA-taxan.
VA-taxan består av två delar, dels engångsavgifter (anläggningsavgifter, § 5-11) som betalas då fastigheten
bereds möjlighet att ansluta till den allmänna VA-anläggningen och dels årliga avgifter (brukningsavgifter, §
12-19).
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Detta ärende gäller den del i VA-taxan som berör anläggningsavgiftema, § 5.1 a-d. De anläggningsavgifter som
betalas för en fastighets möjlighet att ansluta till den allmänna VA-anläggningen ska täcka fastighetens del av
kostnaderna för utbyggnaden av reningsverk, vattenverk, pumpstationer, huvudledningar och ledningsnätet
fram till tomtgräns.
Avgifternas storlek beror för en bostadsfastighet av antalet lägenheter på fastigheten men också av
fastighetens tomtyta samt av hur många nyttigheter (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) som fastigheten
har behov av och bereds möjlighet att utnyttja. För en industri/verksamhets fastighet beror avgifternas
storlek på BTA-yta, tomtstorlek samt antalet nyttigheter.
Avgifterna i VA-taxan ska spegla den genomsnittliga kostnaden för att bygga ut VA i hela Knivstavattens
verksamhetsområde. Utgifterna för utbyggnaden måste över tiden gå jämnt upp, dvs inkomster och utgifter
måste ta ut varandra. För att inte belåningsgraden ska öka för Knivstavatten måste det ske en höjning av
anläggningsavgifterna.

Figur 1 Kassaflöde för Knivstas projektportfölj utan föreslagen taxejustering.

Kassaflödet är helt beroende av anläggningstaxan och projektkostnaderna i de nuvarande och kommande
projekten i Knivsta kommun. Reglerar man inte anläggningstaxan så behöver det negativa kassaflödet täckas
med nya lån och därmed av brukningstaxan.
Den föreslagna förändringen i VA-taxan gäller endast paragraf 5 enligt nedan, se kursivt:
§5
5.1 För fastighet skall erläggas anläggningsavgift. Avgift utgår per fastighet med:
a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df om
78 120 kronor 83 590 kronor
b) en avgift avseende del i kostnad för huvudanläggningar om

52 920 kronor 56 620 kronor

c) en avgift per m2 tomtyta om

63,5 kronor 68 kronor

d) en avgift per lägenhet om

45 360 kronor 48 540 kronor

Avgiftens storlek
Nedan redovisas kostnadsförändringen för 2 olika typfastigheter om föreslagna beslut antas.
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Typhus A

Nu

7% höjning

Anläggningsavgift (kr)

227 200

243 150

Brukningsavgift (kr/år)

7 882

oförändrad

Tabell 1 Typhus A avser fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m2. Fastigheten är ansluten till vatten,
spill- och dagvatten. Vattenförbrukning 150 m3/år.

Typhus B

Nu

7%

Anläggningsavgift(kr)

862 240

922 710

Brukningsavgift(kr/år)

79 846

oförändrad

Tabell 2 Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 15 lägenheter,
tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 2 000 m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare Qn=2,5 m3/h

Omvärldsanalys
I sin analys av 2017 års taxestatistik drar Svenskt Vatten slutsatsen att taxeutvecklingen har under de senaste
åren gått åt motsatt håll: de årliga taxeökningarna blir allt lägre, både i absoluta tal och i förhållande till
allmänna prisökningar(se mer i Svenskt Vattens taxerapport 2017). De kommuner som har jämförelsevis höga
anläggningsavgifter är framförallt kommuner nära storstadsområden och/eller attraktiva kust- och
skärgårdsområden. Kostnadsökningen beror på olika faktorer, varav utbyggnaden i så kallade
omvandlingsområden är starkt bidragande.
Vid en jämförelse av anläggnings- och brukningstaxan 2017 för grannkommuner till Knivsta ser det ut enligt
nedan:

Anläggningsavgift Typhus A

227 200 kr

221 566 kr
184 000 kr

243 150 kr

160 734 kr

87 500 kr

1
Norrtälje

Sigtuna

Håbo

Uppsala

Knivsta

Knivsta 2019

Figur 2 Anläggningsavgiftens storlek i de olika kommunerna för en fastighet enligt definitionen "Typhus A".
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Anläggningsavgift Typhus B
862 240 kr
752 922 kr

922 710 kr

744 000 kr

468 104 kr
262 500 kr

1
Norrtälje

Sigtuna

Håbo

Uppsala

Knivsta

Knivsta 2019

Figur 3 Anläggningsavgiftens storlek i de olika kommunerna för en fastighet enligt definitionen "Typhus B".

Slutsats
Knivstavatten anser att investeringarna av utbyggnaden av VA i områden där kommunen beslutat om
verksamhetsområde är underfinansierade och föreslår därför kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

att

kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa enligt bilaga 1, vilket innebär en
höjning av anläggningsavgiften på 7%

att

kommunfullmäktige beslutar att den nya VA -taxan ska börja gälla från och med den 2019-01-01
eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut

att

kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA -taxan till Knivstavatten AB styrelse

Bilagor
Bilaga 1. Förslag till ny VA -taxa
Bilaga 2. Svenskt Vatten taxerapport 2017

Crister Bäckström
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Kommentar till 2017 års taxestatistik
Sveriges kommunala vatten- och avloppstjänster har god status idag, men det
krävs åtgärder för att säkra den långsiktiga hållbarheten. En nyligen genomförd
studie visar att stora investeringar behövs för att öka takten i förnyelsen av ledningsnäten, bygga ut VA till de områden som behöver kommunalt vatten och avlopp, klimatanpassa VA-infrastrukturen och möta framtidens krav på avloppsrening. För att klara det behöver de årliga investeringarna öka med 35 % under de
kommande 20 åren, vilket motsvarar 4–5 miljarder ytterligare per år. Det kommer att leda till att taxorna under samma tidsperiod behöver fördubblas i dagens
penningvärde, en betydligt kraftigare ökningstakt än vad som hittills varit fallet.
Taxeutvecklingen har under de senaste åren gått åt motsatt håll: de årliga taxe
ökningarna blir allt lägre, både i absoluta tal och i förhållande till allmänna
prisökningar. 2017 är ökningen lägre än på många år.
Att höja taxor är inget självändamål och effektivt utnyttjande av ekonomiska resurser är en självklar aspekt av hållbara vatten- och avloppstjänster. Som ett led i
en långsiktigt effektiv resursutnyttjande måste dock investeringarna i vår gemensamma infrastruktur för dricksvatten och avloppshantering öka. En konsekvens
av det är att taxorna behöver höjas i snabbare takt de kommande åren.

Svenskt Vatten sammanställer varje år taxestatistik baserat på de uppgifter som kommunerna lägger in i databasen VASS. För att förstå taxeutvecklingen över tid och
göra prognoser framåt är det viktigt att belysa status och framtida utmaningar för de
kommunala vatten- och avloppstjänsterna. Förutom taxeundersökningen genomför
Svenskt Vatten andra undersökningar i VASS som driftstatistik och hållbarhetsindex.
Svenskt Vatten har även just avslutat en särskild utredning om framtida investeringsbehov för kommunalt vatten- och avlopp. Dessa utredningar och undersökningar ligger,
tillsammans med den senaste taxestatistiken, till grund för slutsatserna i denna PM.
De kommunala vatten- och avloppstjänsterna står inför stora utmaningar
När taxorna analyseras och diskuteras måste det göras i en större kontext än bara avgiftsnivåer: Vilka utmaningar står vatten- och avloppstjänsterna inför? Hur sker finansieringen idag? Vad krävs för att säkra den långsiktiga hållbarheten?
Investeringarna behöver öka!

Svenskt Vatten har låtit göra en studie av framtida investeringsbehov. Studien har genomförts av en projektgrupp från RISE Research Institutes of Sweden, Ramböll Sverige AB och Ekonomihögskolan i Lund. Studien visade på stora investeringsbehov i
infrastrukturen för kommunalt vatten- och avlopp.
Idag investeras 12 miljarder årligen, men rapportens analys visar att investeringsbehoven är betydligt högre än så. Ser man rent tekniskt på de behov som föreligger så är
det erforderliga investeringsbehovet just nu 22 miljarder under innevarande år. Det är
dock inte möjligt att genomföra så stora investeringsökningar på kort tid. Därför räknar rapporten istället med att de ökade investeringarna genomförs i jämn takt under
en 20-årstid. Det resulterar i en årlig investering av 16,5 miljarder per år vilket innebär
en höjning på 35 % jämfört med dagens nivå.
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De ökade investeringarna behövs för att:
• Bygga ut ledningsnät och kapacitet till både nya bostäder och befintliga områden
som idag inte har kommunalt VA, men som behöver det på grund av ökade krav på
miljöskydd.
• En snabbare takt för förnyelse av ledningsnäten än vad som är fallet idag. Dagens
förnyelsetakt behöver öka med 40 %.
• Anpassa VA-infrastrukturen för kommande klimatförändringar.
• Säkra dricksvattenkvalitén även på sikt genom att se till att alla vattenverk har tillräckliga barriärer (reningssteg).
• Möta nya krav på avloppsrening vad gäller till exempel läkemedelsrester, slamhantering etc.
Det bör framhållas att kommunalt VA fungerar bra idag. Undersökningen hållbarhetsindex1 visar att frågor knutna till den dagliga driften, som till exempel leveranssäkerhet
och dricksvattenkvalité, genomgående fungerar väl. Däremot behöver åtgärder vidtas
för att klara av uppdraget även på sikt, främst genom förbättrad planering och ökade
resurser (personella och ekonomiska) för investeringar.
Taxorna måste höjas

Hur kommer då VA-taxorna att påverkas av dessa investeringsökningar? Här blir effekten tämligen stor eftersom dagens avgifter är låga på grund av avskrivna anläggningstillgångar. Investeringsrapportens samlade bedömning är att avgifterna för kommunalt
vatten och avlopp behöver stiga med 100 %, alltså fördubblas, i dagens penningvärde
under de kommande 20 åren. Därtill kommer inflation som läggs utöver denna nivå.
Denna bedömning ligger i samma härad som tidigare analyser.
Denna nivå innebär en genomsnittlig ökning av taxan per år med 4 % utöver inflation
(prisökning i samhället).
Hur kan effekten på taxan bli så stor?
En stor del av den verkliga kostnaden för att förse invånarna med kommunalt vattenoch avlopp är kapitalkostnader för genomförda investeringar i infrastruktur. Historiskt
skedde dock den initiala utbyggnaden av kommunala VA-verksamheten många gånger
med stöd av statliga bidrag, dessutom har anläggningstillgångar ofta skrivits av snabbare än de bytts ut. Det innebär att dagens abonnenter inte betalar en avgift som motsvarar vad en verklig kostnad för att förse kommunen med nödvändig infrastruktur för
vatten och avlopp skulle ha varit, eftersom en del av investeringarna betalats av statsbidrag eller tidigare brukargenerationer. När dagens ledningar och reningsverk successivt
ersätts av nya investeringar kommer dock dessa att vara finansierade av lån på vanligt
sätt. Det innebär markant ökande kostnader bara att upprätthålla dagens prestanda.
Enklast är att illustrera detta utifrån en enkel jämförelse.
Likadana hus – olika kostnad
Familjen Olsson och familjen Jansson bor i varsin identisk villa på Smultronvägen i Hallonby. Familjen Olsson köpte sin villa med lånade pengar. Förutom
driftkostnaden på 5 000 kr betalar man ränta och amortering på 5 000 kr per
månad och har en boendekostnad 10 000 kr/månad. Familjen Jansson ärvde sin
villa och har endast driftkostnaderna på 5 000 kr/månad.
1
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Hållbarhetsindex är en årlig undersökning som genomförs av Svenskt Vatten. Verktyget utgår ifrån 14 parametrar
med underliggande frågor. Frågorna ger upphov till ett färgindex grönt (bra), gult (bör förbättras) eller rött (måste
åtgärdas) och parametrarna värderas utifrån samma färgindex genom en sammanvägning av underliggande frågor.
141 kommuner deltog i 2016 års undersökning. På Svenskt Vattens hemsida finns mer information om verktyget
och resultatet i en nationell sammanställning.

•
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När båda familjerna renoverar tak och fasad får de låna på fastigheten vilket innebär ytterligare en månadskostnad på 1 000 kr. Familjen Olssons månadskostnad
stiger med 10 % medan familjen Janssons månadskostnad stiger med 20 %. Varje
ny investering kommer mätt i procent av månadkostnad verka större för familjen
Jansson. Inte för att de är dyrare, utan för man idag har en liten månadskostnad
då man inte betalar för husets värde.

För en verksamhet med avskrivna tillgångar verkar nödvändiga investeringar procentuellt sett dyra. Den kommunala VA-verksamheten är i mångt och mycket som familjen
Jansson i exemplet ovan.
Avskrivna anläggningstillgångar har länge hållit taxorna artificiellt låga och enbart nödvändiga ersättningsinvesteringar kommer att driva taxorna uppåt i framtiden. Den
tidigare nämnda studien visar att även med ett absolut minimum av investeringar förväntas taxorna stiga med 60 % i dagens penningvärde under 20 år.
Taxeutveckling 2017
Det finns två typer av avgifter: brukningsavgifter och anläggningsavgifter. Brukningsavgifter är en periodisk avgift för drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för
investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna.
Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att ansluta sig till kommunalt VA. Anläggningsavgiftens storlek bestäms utifrån beräkningsgrunder som innebär att en fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar en genomsnittlig fastighets
andel av kostnaden för att ordna VA-anläggningen.
Taxekonstruktionerna skiljer sig åt mellan kommuner. För att göra en rättvisande jämförelse görs denna för den samlade årliga avgiften för enfamiljshus (”normalvilla”), s k
typhus A2, och flerfamiljshus, s k typhus B3.
Brukningsavgifterna ökar allt mindre

Medelvärdet för den brukningsavgift som kommunerna tar för en normalvilla år 2017
för en är 7 081 kr per år. Avgifterna för ett lägenhetshushåll i ett typhus B är lägre.
Tabell 1 Brukningsavgifter för ett typiskt hushåll i villa respektive lägenhet.
Normalvilla (typhus A)
Lägenhetshushåll i typhus B

kr/år
7 081
4 457

kr/månad
590
371

öre/liter
4,7
3,3

Kostnaden för dricksvatten inklusive rening av det avloppsvatten som genereras är
alltså omkring 4 öre per liter.
Höjningen för en normalvilla är 2,4 % jämfört med föregående år. Det är den lägsta
höjningen på över tio år och innebär en fortsättning av en nedåtgående trend.
Hur är då denna höjning i förhållande till de identifierade investeringsbehoven och
prognosen för framtida taxehöjningar? Som beskrevs ovan kommer det att under de
kommande 20 åren krävas taxeökningar i dagens penningvärde med ca 4 % per år.
Därutöver kommer generella prisökningar. I vår analys har vi använt oss av prisindex
för kommunal verksamhet, PKV, som mått på generella kostnadsökningar. Detta in2

3

Typhus A är ett enfamiljshus med 150 m2 våningsyta inkl. garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning
150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.
Typhus B är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. Huset har 15 lägenheter, 1000 m2
våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2 000 m3/år och 2 st parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3/h.
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dex är framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och används i SKL:s
egna beräkningar och beskrivning av kommunala sektorns kostnadsutveckling. Vi har
använt ett underindex för kommunal ”affärsverksamhet” där VA-sektorn ingår, detta
underindex är något lägre än det publicerade PKV.
För 2017 är PKV (”affärsverksamhet”) 2,6 %. Det innebär att en höjning på 4 % i
reella termer plus en ökning av priser skulle motsvarat en taxehöjning av 6,7 %. Den
genomsnittliga taxeökningen är därför inte i närheten av de identifierade behoven och
är till och med lägre än den generella kostnadsökningen.
De senaste åren visar en tydlig trend nedåt för taxeökningarna sett ur flera aspekter.
Den årliga taxeförändringen, PKV affärsverksamhet samt vad effekten skulle varit av
både prishöjningar och 4 % ökning till följd av investeringar illustreras i Figur 1.
Figur 1

Årliga taxehöjningar 2013–2017 i relation till prisindex för kommunal verksamhet
och verkliga investeringsbehov.
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Tre slutsatser kan dras utifrån denna figur:
• Den årliga taxeökningen i procent blir allt mindre för varje år
• Det ekonomiska utrymmet för ökade investeringar och andra ytterligare satsningar
(taxeökningar utöver generella prisökningar mätt som PKV) har minskat de senaste
fem åren för att helt försvinna innevarande år.
• Skillnaden mellan taxeökningen och det som bedöms som nödvändig nivå de kommande 20 åren (summan av och effekt av investeringbehov och allmänna prisökningar) ökar.
Detta är en förenklad förklaringsmodell på aggregerad nationell nivå som inte tar hänsyn till lokala variationer och behov, det är således inte en nivå som alla kommuner
med nödvändighet ska ligga på utan ett bedömt nationellt snitt utifrån investeringsbehov. Tendensen är dock tydlig: istället för att öka har det ekonomiska utrymmet för
ytterligare investeringar minskat. Sjunkande räntor är förstås en del av förklaringen till
minskade ökningar, men ränteläget ändrar inte slutstatsen att det ekonomiska investeringsutrymmet är för lågt.
I Figur 2 illustreras hur fördelningen av taxeförändringen ser ut i Sveriges kommuner.
Närmare hälften av Sveriges kommuner har lämnat brukningstaxan oförändrad eller
till och med sänkt den 2017. Endast en mindre andel har gjort en höjning i samma
storleksordning som det nationella snitt som Svenskt Vatten ser som nödvändigt för
att möta det verkliga investeringsbehovet (motsvarande en taxehöjning på drygt sex
procent, se ovan).
När kommuner höjer taxan markant beror det ofta på att man har gjort en större
genomgång av investeringsbehov, ibland till följd av en organisationsförändring som
skapat förutsättningar för långsiktig investeringsplanering.
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>6 %

3–6 %

Sänkning

Oförändrad

0–3 %

Figur 2

Förändringar av brukningsavgiften i Sveriges kommuner för en normalvilla
(typhus A) 2017.

Hur har de samlade taxeökningarna sett ut över tid jämfört med de identifierade investeringsbehoven? Jämfört med taxan 2012 och i beaktande av den årliga prisändringen
enligt PKV skulle en 4 % årlig ökning av taxorna i reella värden ha lett till en ökning
motsvarande 34 % 2012–2017. Det är dock endast 20 kommuner som har höjt taxan
med 34 % eller mer under denna tidsperiod. Det är faktiskt fler kommuner som under
samma 5-årsperiod lämnat taxan helt oförändrad eller till och med sänkt den!
Det är viktigt att framhålla att höjda taxor inte är något självändamål och de återhållsamma höjningarna som genomförts speglar en stark vilja ute hos kommunernas
förtroendevalda och tjänstemän att värna om VA-abonnenternas pengar. Taxan är inte
heller rätt mått på genomförda åtgärder utan endast en konsekvens av dessa. Sammantaget kan det dock konstateras att de senaste årens taxehöjningar är alldeles för
låga i förhållande till behoven av investeringar för en långsiktigt robust, hållbar och
miljöriktig hantering av vatten- och avlopp. Fler kommuner behöver se över sina investeringsbehov och upprätta investeringsplaner för ett långsiktigt hållbart VA. Som en
konsekvens av detta måste vi räkna med betydligt större taxehöjningar framöver.
Varför är brukningstaxorna olika höga i olika kommuner?

En normalvilla betalar mellan 3 247 och 12 486 kr/år. Varför är skillnaderna mellan
kommunerna så stora?
Taxor sätts i varje enskild kommun utifrån självkostnadsprincipen. Det innebär att de
samlade intäkterna från taxans avgifter inte överstiger de samlade kostnaderna för de
kommunala vatten och avloppstjänsterna.
Som framgår nedan beror skillnaderna i avgiftsnivå främst på olika förutsättningar
vilka påverkar kostnaderna för att hantera vatten- och avlopp, t ex storlek, läge, typ av
bebyggelse, avstånd, topografi, befolkningstäthet, antalet verksamhetsområden, råvattenkälla etc. Vidare spelar historiskt olika sätt att hantera investeringskostnader in.
Det förekommer ibland påståenden att spridningen i avgiftsnivå är en indikation på
att vissa kommuner är mindre kostnadseffektiva. Detta är emellertid ett felaktigt resonemang. Vatten- och avloppstjänster måste tillhandahållas i varje enskild kommun
oavsett vilka förutsättningar som finns för att göra detta till en låg kostnad. Förutsättningarna skiljer sig här markant åt mellan olika kommuner. Kommuner med låg
befolkningstäthet och stora avstånd har färre betalande per meter ledning och högre
kostnader per ansluten för renings- och vattenverk. Vidare kan särskilda förhållanden
som till exempel skärgård kräva dyrare lösningar. Därför är en spridning i taxenivå inte
en indikation på verksamhetens kostnadseffektivitet.
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Tabell 2 Kommuner med lägst respektive högst taxa för typhus A år 2017.
25 kommuner med lägst taxa
Avgift per år för typhus A (kr)
Solna
3 247
Sundbyberg
3 380
Tibro
3 401
Stockholm inkl. Huddinge
3 560
Botkyrka
3 845
Helsingborg
3 886
Östersund
3 893
Lycksele
3 894
Malmö
3 977
Örebro
4 095
Upplands-Väsby
4 178
Lidingö
4 255
Täby
4 288
Sigtuna
4 295
Järfälla
4 359
Gävle
4 363
Salem
4 365
Sollentuna
4 376
Landskrona
4 413
Halmstad
4 540
Haninge
4 574
Tidaholm
4 596
Jönköping
4 618
Uppsala
4 633
Vänersborg
4 710
Kommun

Övriga kommuner

Kommun
Gagnef
Ljusdal
Västervik
Torsby
Skinnskatteberg
Lessebo
Osby
Dorotea
Kungälv
Öckerö
Östhammar
Örnsköldsvik
Svenljunga
Lekeberg
Vaxholm
Hylte
Nordanstig
Lilla Edet
Strömstad
Vansbro
Norberg
Norrtälje
Tanum
Tjörn
Högsby
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25 kommuner med högst taxa
Avgift per år för typhus A (kr)
9 366
9 415
9 424
9 457
9 549
9 554
9 590
9 595
9 617
9 737
9 804
9 833
9 873
9 918
10 080
10 094
10 330
10 412
10 660
10 817
11 425
11 439
11 610
11 766
12 486
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För att illustrera detta har vi analyserat förutsättningarna i de 25 kommuner med lägst
brukningstaxa för en normalvilla (typhus A) jämfört med de 25 kommuner med högst
brukningstaxa. (Tabell 2)
• Av de kommuner med lägst taxa är ca ¾ antingen tätorter med mer än 75 000 invånare eller kranskommuner till en storstad. I denna typ av bebyggelse är det korta
ledningslängder per betalande abonnent och det finns stordriftsfördelar för vattenproduktion och avloppsrening.
• Av de kommuner med högst taxa är nästan samtliga mindre än 16 000 invånare
och/eller har en skärgård. Dessa kommuner är mer glest befolkade och det krävs
betydligt större ledningslängder per ansluten, dricksvatten- och avloppsreningsverk
betjänar avsevärt färre personer och ibland krävs speciallösningar på grund av skärgård, långa avstånd eller topografi.
Kostnaden för investeringar och underhåll för ledningsnät är en stor del av den totala
kostnaden. Det innebär att kommuner med långa ledningslängder per betalande måste
ha högre avgifter för att uppnå självfinansiering. Ibland framställs det faktum att en
taxa kan vara tre gånger så hög i glesbygd som något i sig anmärkningsvärt, men då
ska man komma ihåg att ledningslängderna per betalande är ofta 10–15 och ibland
uppemot 30 gånger längre per betalande.
Jämför man kommunerna med högst respektive lägst taxa för typhus A vad gäller
avloppsrening och dricksvattenproduktion blir mönstret tydligt även här. Över hälften av kommunerna i kategorin lägst taxa får avloppet renat och/eller dricksvattnet
producerat i större anläggningar, ofta genom gemensamma regionala bolag. Detta ger
förstås betydande skalfördelar och därmed lägre kostnader. De stora regionala verken
finns främst där det finns förutsättningar för samordnad produktion, d v s i storstadsregionerna.
Anläggningsavgifter

Medelvärdet för anläggningsavgiften för typhus A är 2017 ca 133 000 kr. Spridningen
är dock stor, mellan 37 500 kr och 274 000 kr. Det finns skillnader i genomsnittlig
kostnad för utbyggnad av VA, t ex beroende på vilken typ av utbyggnad som dominerar. Den stora spridningen beror dock inte främst på skillnader i kostnader för att
ansluta fastigheter, utan i första hand hur stor andel av denna kostnad som kommunen väljer att ta genom anläggningstaxan. De allra flesta kommuner finansierar den
resterande kostnaden genom att i praktiken skjuta till medel från framförallt intäkter
från brukningsavgifter. Det är således främst de olika graderna av finansiering genom
anläggningsavgifter som förklarar den stora spridningen.
Tittar man närmare på vilka kommuner som har relativt hög respektive relativt låg
anläggningsavgift framträder ett tydligt mönster:
Kommuner med jämförelsevis högre anläggningstaxor utgörs huvudsakligen av kommuner nära storstadsområden och/eller attraktiva kust- och skärgårdsområden. Här
är trycket på att ansluta sig till kommunalt VA i s k omvandlingsområden (fritidshusområden som blir helt eller delvis permanentboende) stort. Vidare är värdet på fastigheterna högt och det är lättare att ta ut anläggningsavgifter som i högre grad täcker
kostnaden för anslutning.
Kommuner med iögonfallande låga anläggningstaxor återfinns till stor del i Norrland
och mindre bruksorter. Här kan det dels handla om att man har så pass få nyanslutningar att det inte uppfattas som motiverat att höja anläggningstaxan, men också att
det kan vara svårt att ta ut högre avgifter vid anslutning av lågt värderade fastigheter.
Till detta kan komma politiska överväganden för kommuner som strävar mot att behålla invånarantal och vill framstå som attraktiva för boende.
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Det bör återigen framhållas att valet av nivå på anläggningstaxa och därmed finansieringsgrad för att täcka anslutningskostnader är upp till varje enskild kommun.
Hur har anläggningsavgifterna förändrats 2017? I figur 3 nedan visas hur kommunerna ändrat sina anläggningsavgifter för en normalvilla innevarande år.

10–20 %

>20 %

Sänkning

5–10 %
Oförändrad
0–5 %

Figur 3

Förändring av anläggningsavgifter för typhus A (normalvilla) i Sveriges kommuner
2017. Procenttalet syftar till andelen kommuner som har förändrat avgiften inom
angivet intervall.

Precis som tidigare år har många kommuner valt att lämna sina anläggningstaxor oförändrade samtidigt som en mindre andel gör kraftigare höjningar. Det finns en viss
ryckighet i anläggningstaxornas utveckling. En trolig förklaring är att en ny situation
med många nya anslutningar snabbt tvingar kommuner att se över avgifternas täckningsgrad.
För de flesta kommuner är fortfarande intäkterna från anläggningsavgifter en mindre
del av de totala intäkterna. För ungefär tre av fyra kommuner är intäkterna från anläggningsavgifter mindre än 5 % av de totala avgiftsintäkterna (anläggnings- och brukningsavgifter). Därför väljer många kommuner att ligga kvar på anläggningsavgifter
med lägre täckningsgrad.
Vi ser dock ett ökat tryck på nya anslutningar till kommunalt VA, både på grund av
nyexploateringar och omvandlingsområden. Det är viktigt att notera att de prognoser på ökningar av brukningstaxor som presenteras i investeringsrapporten och citeras
ovan bygger på antagandet att kostnaden för ökat antal exploaterings- och omvandlingsområden finansieras genom anläggningsavgifter. För kommuner som väljer att
finansiera en större del av denna kostnad med brukningsavgifter innebär det en ökning
utöver den nationella prognosen.
Svenskt Vatten Utveckling har tagit fram rapporten Analys av anläggningsavgifter och
särtaxa (SVU Nr 2017-01). I denna rapport återfinns ett förslag på hur man arbetar
systematiskt med att analysera och revidera sin anläggningstaxa.
Organisationerna behöver stärkas
För att klara de ökade investeringarna krävs inte bara ökade budgetar – det behövs även
VA-organisationer som kan planera långsiktigt och genomföra investeringsprojekten.
Resultatet från såväl hållbarhetsindex som studier från Svenskt Vatten Utveckling visar
att de kommunala organisationerna för vatten- och avloppstjänster har god kapacitet
för drift, men behöver stärkas för att klara att säkra tjänsternas långsiktiga hållbarhet.
Det handlar dels om att ha kapacitet för planering, strategier och åtgärdsprogram.
Men även den kommunala beställarrollen (utredning-upphandling-projektledningbyggledning) behöver stärkas.
Redan med dagens investeringstakt är VA-organisationernas kapacitet en begränsande
faktor för att genomföra nödvändiga investeringar. När nu investeringarna behöver
öka i snitt 35 % kommer detta hinder bli alltmer problematiskt och de kommunala
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organisationerna måste förstärkas med personal för att kunna genomföra de nödvändiga investeringarna. Resultatet i hållbarhetsindex 2016 visar att mindre kommuner
har större utmaningar och att samverkan gör organisationerna slagkraftigare. Att se
över möjlig samverkan i olika former är en viktig del för att trygga vattentjänsternas
långsiktiga hållbarhet.
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