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Samhällsbyggnadsförvaltningen  Till Kommunstyrelsen 
Datum  2021-09-23 
Dnr  KS 2021/0254 

 
Ny VA-taxa 
 
 

Sammanfattning 
Kommunens utveckling av nya stadsdelar och ny bebyggelse ställer ökade krav på en 
utvecklad allmän VA-anläggning. Bland flera nödvändiga investeringar kan nämnas ett 
nytt kommunalt reningsverk i Margretelund samt ett lokalt verk i Roslags-Kulla. Med 
ökad nyttjandegrad ställs också högre krav på underhåll av befintliga anläggningar. 
För att Österåkersvatten ska klara kommuninvånarnas växande behov av VA-tjänster 
kommande år behöver VA-taxan justeras för att bättre täcka kostnaden för VA-
verksamheten. 

Beslutsförslag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta  
 
1. Reglera VA-taxan i enlighet med Österåkervattens beslut 2021-06-09 § 36 
innebärande: 

1.  En höjning av anläggningstaxan med 7 % från och med 1 januari 2022 
2. En höjning av brukningstaxan med 4 % från och med 1 januari 2022  
3. En förändring av § 15 Övriga avgifter enligt redovisat förslag 

2. Den nya VA-taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022 eller snarast efter 
kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut samt att 
 
3. Delegera redaktionella förändringar av VA-taxan till Österåkersvattens styrelse 
 
 
Bakgrund 
Roslagsvatten AB hemställer, genom sin VD Christian Viklund, på uppdrag av 
styrelsen i Österåkervatten AB att kommunfullmäktige skall besluta om ny VA-taxa 
enligt ett beslut i Österåkervatten ABs styrelse den 9 juni 

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter vilka 
regleras i VA-taxan. Som VA-huvudman är Österåkersvatten skyldig att se över VA-
taxan så att den speglar de utgifter och inkomster som föreligger både för att bygga ut 
den allmänna VA-anläggningen och för att på ett säkert sätt sköta och underhålla den. 
En höjning av anläggningstaxan föreslås med 7 % och en höjning av brukningstaxan 
med 4 % från och med 1 januari 2022  
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Förvaltningens slutsatser 
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar Österåkervatten uppfattning om behov av att 
höja brukningstaxan och anläggningstaxan. 

Bilagor 
Bilagor 1, 2 och 3: Förslag till ändrade VA-taxor 
Bilaga 4: Hemställan om ny VA-taxa  
Bilaga 5: Utdrag ur protokoll från Österåkers vatten 2021-06-09 
 
 
 
 
Kent Gullberg   Krister Sernbo 
Samhällsbyggnadschef   Strategisk planeringschef  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expedieras 
Österåkersvatten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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