TJÄNSTESKRIVELSE
2016-10-20
1 (3)
Dnr :81468
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jenny Forsberg | Teknisk chef
033-430 55 62 | jenny.forsberg@bollebygd.se
Samhällsbyggnadsnämnden

Revidering av VA-taxan 2017, Bollebygds kommun
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lämna följande förslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att revidera VA-taxan från och med den 1 januari 2017
genom att höja brukningsavgiften för kommunalt VA med 4,5 procent.
Ärendet
Stora delar av vatten- och avloppsverksamheten i Sverige står inför stora och kostsamma
utmaningar nu och i framtiden för att kunna säkra dricksvattenleveransen och spill- och
dagvattenavledningen på ett säkert och miljömässigt bra sätt samt klara av de ökade
myndighetskraven och klimatförändringar. Bollebygd är inget undantag med ett äldre
ledningsnät och anläggningar som har stort underhållsbehov.
2014 infördes en ny struktur på VA-taxa (vatten- och avloppstaxa) i Bollebygd med
branschföreningen Svenskt Vattens normalförslag som utgångspunkt. Syftet var att få en
anpassning till Vattentjänstlagen, LAV 2006. För att säkerställa att uttaget via taxans
brukningsavgifter balanserar verksamhetens kostnader har ekonomin följts noga. Ingen
nivåjustering skedde 2015 men en ökning av brukningsavgiften med 4,5% beslutades till
2016. Erfarenheterna hittills tyder på att nivån varit ganska väl anpassad till kostnaderna.
En analys grundad på de kommande årens verksamhet tyder dock på att årliga
uppräkningar ett par år framöver kommer att vara nödvändiga för att inte bygga upp ett
underhållsberg eller tvingas till framtida drastiska taxehöjningar. Minskade intäkter till

Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033–231300

Telefax
033-231428

Webbplats
www.bollebygd.se

E-post
kommunen@bollebygd.se

TJÄNSTESKRIVELSE
2016-10-20

2 (3)

den årliga driftbudget från anläggningsavgifter kommer att ske eftersom
fördelningsmodellen ändrats för några år sedan, trots att de totala intäkterna från
anläggningsavgifterna förväntas öka. Det finns också ett behov av reservvattenförsörjning
av tätorterna, uppgradering av övervakningssystemet, reinvesteringar av befintligt
ledningsnät och anläggningar samt ny ordinarie vattenförsörjning av Töllsjö som innebär
bl.a. ökade kapitalkostnader.
Med ledning av tillgängliga uppgifter om verksamhetens kostnader och intäkter grundat
på dess behov 2015 – 2019 har resultat och ackumulerat resultat beräknats för perioden.
Med nuvarande taxenivå blir resultatet alltmer negativt med åren. För balans i
verksamheten erfordras således en taxehöjning. En årlig uppräkning av VA-taxans
brukningsavgifter (årsavgift) med 4,5% skulle lägga grunden för en stabil VA-verksamhet.
Det är således viktigt att grunda besluten i årsbudgeten på en prognostiserad längre
period, och att i framtiden justera de årliga besluten vid behov.
En ökning med 4,5% from 1 jan 2017 innebär att brukningsavgiften för typhus A (en villa
med en vattenförbrukning om 150 m3/år) ökar med 403 kr/år (33,58 kr/månad) till 9 353
kr/år inkl moms (fast och rörlig del). Motsvarande för typhus B (ett flerfamiljshus med 15
lägenheter, vattenförbrukning 2000 m3/år) ökar med 4 046 kr/år (337,16 kr/månad) till
93 943 kr/år inkl moms.
Beslutsunderlag
-

Revidering av VA-taxan 2017, Bollebygds kommun, tjänsteskrivelse 2016-10-20

-

VA-taxa 2016, beslutad.

Ekonomiska förutsättningar
Verksamheten VA särredovisas och intäkter tillfaller driftbudgeten för verksamhet 865
VA.
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