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VA-GIS NÄMNDEN

Dnr VA-GIS 2018/610

§ 104 VA-taxa från 1 januari 2020 Hörby
kommun
Beslut
VA/GIS-nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige i Hörby kommun besluta:
Förslaget till förändrad VA-taxa för kommunen från 1 januari 2020 samt förslag till nya
avgiftsnivåer från samma datum godkänns.

Ärendebeskrivning
Vid VA/GIS-nämnden sammanträde 20181023 återremitterades ärendet. Nämnden vill ha
utrett hur en större rörlig del påverkar brukningstaxan. VA-taxans uppgift är i lagens
mening att fördela de nödvändiga kostnaderna på ett rättvist och skäligt sätt. Det vill säga
en fastighets nytta ska spegla de avgifter som påförs fastigheten. Olika fastighetstyper får
inte gynnas eller missgynnas.
I nuvarande och förslag till ny VA-taxa 2020 är utgångspunkten att verksamhetens fasta
kostnader främst ska täckas av fasta avgifter. Detta innebär att en justering har skett så
att den rörliga delen av intäkterna sänks från 60 % till 40% av de totala intäkterna.
Slutsats
Högre rörlig avgift riskerar att ge ett intäktsbortfall vid förändrat vattenbehov hos
kunderna. Till exempel kan en sommar med bevattningsförbud ge ett stort intäktsbortfall
som måste kompenseras med taxehöjning vilket är pedagogiskt svårt att förklara.
Trenden i Sveriges kommuner de senaste 10 åren är att det sker en förflyttning mot
mindre andel rörliga avgifter.
Sannolikt ger förnyelse av vattenledningsnät kombinerat med ny digital vattenmätarteknik
större påverkan på vattenförbrukning än några kronor mer per m3. Rörliga avgiften i
Hörby kommun är under 2018 26,21 kr/m3. Då det i förslaget till ny VA-taxa för 2020
krävs intäktsökningar på 22% för att klara VA-kollektivets åtagande blir sänkningen av
den rörliga avgiften inte lika stor som vi oförändrade intäkter. Kostnaden i förslaget är
23,94 kr/m3.
Skillnad mellan producerad och debiterad vattenmängd är i båda kommunerna cirka 14%.
En del av detta vatten används i våra interna processer men största delen är utläckage
från ledningsnätet. Förnyelsetakten för 2017 var cirka 600 år. Framtagande av långsiktig
förnyelseplan för ledningsnätet pågår och investeringstakten kommer från 2019 att vara
minst 5 miljoner per år och kommun just för ledningsnät.
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