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Samhällsbyggnadsförvaltningen         Till kommunstyrelsen 
Datum  2022-10-17 
Dnr  KS 2022/0261 
 

 
Justering av VA-taxan för Österåkers kommun gällande 
brukningstaxa. 
 
 
Sammanfattning 
Österåkersvattens styrelse har beslutat föreslå Kommunfullmäktige att höja Österåkers vatten 
brukningstaxa med 9 % från och med 1 januari 2023 
 
Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Anta det till samhällsbyggarförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-17 bilagda förslag om 
justerad VA-taxa och att ändringarna i VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 
2023 eller vid den senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. 
 
Bakgrund 
Österåkervattens styrelse har vid sitt sammanträde 2022-10-05 föreslagit en höjning av 
brukningsavgiften i VA-taxan. 

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 som föreligger både för att bygga ut den allmänna VA-anläggningen och för 
att på ett säkert sätt sköta och underhålla den.   

Brukningstaxan finansierar drift och underhåll av befintlig VA-anläggning, nödvändiga 
reinvesteringar samt kapitaltjänstkostnader för framtunga och ofinansierade investeringar. 
Brukningsavgiften är den löpande avgift som en fastighetsägare betalar för att använda VA-
anläggningen i form av tillgång till vatten och avledande av spillvatten, samt i förekommande 
fall hantering av dagvatten.  

El och räntor har ökat kraftigt och förväntas öka ytterligare. En taxehöjning behövs för att 
täcka dessa kostnader.  

Taxans kostnadsnivå är i behov av justering också för att finansiera Österåkers nya 
reningsverk i Margretelund. En investering som görs tillsammans med Vaxholmsvatten. 
Österåkersvatten ska finansiera 81,5 % av kostnaden. Investeringen för Österåkers nya 
reningsverk utgör en stor kostnad som kommer att komma till nytta både för befintliga och 
tillkommande VA-abonnenter. Räntor kommer till 100 % att belasta brukningsavgiften.  

Viss justering för det nya reningsverket har gjorts tidigare men inte fullt ut. Med nu föreslagna 
justeringar är den del av kostnaderna för det nya reningsverket som ska belasta 
brukningstaxan, med nuvarande känd kostnadsnivå, enligt Österåkervatten, fullt finansierad. 
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Även övrig va-utbyggnad och va-verksamhet är efter den föreslagna justeringen fullt 
finansierad.   

I bilaga 2 till Östeåkersvattens bilagda styrelsemötesprotokoll är förändringar utmärkta med 
fet stil och nuvarande formuleringar som föreslås ändras är genomstrukna. 
 
Förvaltningens slutsatser 
Brukningsavgiften är den periodiska avgift som en fastighetsägare betalar när denna har 
anslutit sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Den ska täcka fastighetens del av 
kostnaderna för drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller andra 
nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna som inte täcks av 
anläggningsavgiften. VA-taxan ska enligt lagen om allmänna vattentjänster vara skäligt och 
rättvist fördelad efter både den kostnad och den nytta som föreligger när en fastighet är 
ansluten till den befintliga VA-anläggningen.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter att ha tagit del av Österåkersvattens förslag till nya 
VA-taxa inget att erinra mot att justerad VA-taxa antas.  
 
 
Bilaga 
Styrelsemötesprotokoll från styrelsemöte med Österåkersvatten AB, sammanträdesdatum 
2022-10-05 med förslag till VA-taxa och övriga bilagor. 

 

 

Kent Gullberg  
Samhällsbyggnadschef   
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