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IVIISSIV

Förslag till ny VA—taxa från  1 januari 2021

BAKGRUND

Enligt Lagen om Allmänna Vattentjänster  2006z412, ska VA  taxan  utformas så att

varje brukare betalar utifrån den nytta av vattentjänster (vatten, spillvatten och

dagvatten] som man nyttjar. VA-verksamheten ska bedrivas till självkostnadspris

och ha ett nollresultat, dvs. varken gå med vinst eller förlust.

Den aktuella VA-taxan antogs i november  2019  och började gälla  1  januari  2020.  En

översyn på kostnader och intäkter har gjorts utifrån resultat  2019, prognos  2020

samt beräkning för kostnader och intäkter  2021.  Sammanfattningsvis har VA-

kollektivet ca 650 tkr högre kostnader för år  2020  än beräknat  2019.  Intäkterna

2020  motsvarar vad som beräknades  2019.  Underskottet beräknas täckas av det

tidigare överskottet som inför år  2021  därmed är upparbetat.

Inga förändringar i taxans konstruktion föreslås utan avgifterna består fortsatt av

tre avgiftsdelar för brukningsavgiften och fyra avgiftsdelar för anslutningsavgiften.

Fördelningen mellan fasta och rörliga avgifter kvarstår också då de redan i

nuvarande taxa speglar fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader.

FÖRÄNDRING

Samhällsbyggnadskontoret föreslår en höjning av brukningsavgiften med 6% för att

täcka beräknade kostnader för  2021.  Höjningen har beräknats utifrån tidigare års

resultat, årets prognos och beräkning för kostnader och intäkter för kommande år.

En höjning av anläggningsavgifterna (§§ 5-13) och särskilda avgifter  (518) föreslås

endast ske enligt entreprenadindex med mars som basmånad sedan förra

revideringen vilket blir 1,38%.

KONSEKVENSER

Totalt över hela brukarkollektivet föreslås brukningsavgifterna höjas med 6%. Dock

innebär förändringen att olika kunder påverkas olika mycket beroende på hur

många tjänster man är ansluten till (dricksvatten, spillvatten och dagvatten), hur

mycket vatten man förbrukar och för verksamheter hur stora byggnadernas ytor är.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt anta förslag till ny va—taxa enligt förslag, samt

ag taxan börjar gälla från och med  1  januari  2021.


