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VA-taxa för Österåkervattens AB:s allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar i Österåkers kommun 

Sammanfattning 
Österåkervattens styrelse har i beslut lämnat förslag till taxehöjningar vad avser anläggningsavgift 
och brukningsavgift i V A-taxan för Österåkers kommun. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Anläggningsavgiften och brukningsgiften i VA-taxan för Österåkervattens AB:s allmänna vatten-
och avloppsanläggningar i Österåkers kommun höjs, enligt redovisat underlag i bilagor, med 10 % 
respektive 18 % från och med den l:januari 2017, 

2. Redaktionella ändringar av VA-taxan för Österåkervattens AB:s allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar i Österåkers kommun delegeras till Österåkersvatten AB. 

Bakgrund 
Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter vilka regleras i VA-
taxan. Som VA-huvudman är Österåkersvatten skyldig att se över V A-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. 

För att inte belåningsgraden ska öka för Österåkersvatten måste det ske en löpande justering av 
anläggningsavgiften som är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin 
fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Anläggningsavgiften ska täcka fastighetens del av 
kostnaderna för utbyggnaden av reningsverk, vattenverk, pumpstationer, huvudledningar och 
ledningsnätet fram till tomtgräns. 

Brukningsavgiften finansierar drift och underhåll av befintlig VA-anläggning, nödvändiga 
reinvesteringar samt kapitaltjänstkostnader för framtunga och ofinansierade investeringar. Pågående 
projekt om att bli medlem i Käppalaförbundet för att leda Österåkers spillvatten till Käppalaverket, 
som ett alternativ till att bygga ut Margretelunds reningsverk, finansieras i huvudsak av 
brukningstaxan. 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. 

Österåkersvatten AB har vid ett styrelsemöte 2016-08-26 beslutat: 
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- att föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av anläggningstaxan med 10% från 
och med den 1: januari 2017 

- att föreslå kommunfullmäktige att besluta om höjning av brukningstaxan med 18 % från och 
med den 1: januari 2017, samt 

- att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att delegera redaktionella ändringar till 
Österåkersvatten. 

Österåkersvattens VD har i en skrivelse till Österåkersvattens styrelse 2016-07-14 , Förslag till höjning 
av V A-taxan 2017 (bilaga 2), redovisat bakgrunden till förslaget till taxehöjning. 

Förvaltningens slutsatser 
För att Osteråkersvatten ska klara kommuninvånarnas växande behov av VA-tjänster kommande år 
behöver VA-taxan justeras för att täcka kostnaden för VA-verksamheten. 

En höjning av brukningsavgiften med 18 % från 2017 bedöms av Österåkervatten krävas för att 
täcka ökade avskrivningskostnader och ökande kostnader för drift och underhåll för en allt större 
anläggning samt för kapitalkostnader för framtunga och/eller ofinansierade investeringar. 

En höjning av anläggningsavgiften med 10 % för 2017 bedöms krävas för att åstadkomma en 
ekonomi i balans för de projekt som beräknas byggas och anslutas under de närmaste åren 

Tidigare beredning och beslutsunderlag 

Bilagor 
1. Hemställan om höjning av VA-taxan i Österåkers kommun. 
2. Förslag till höjning av VA-taxan 2017 
3. Österåkers vattens styrelsemöte 2016-08-26 
4. VA-TAXA FÖR ÖSTERÅKERSVATTEN AB:S ALLMÄNNA VATTF:N- OCH 

AVLOPPSANLÄGGNINGAR I ÖSTERÅKERS KOMMUN (KOMPLETT 
TAXEFÖRSLAG FÖR 2017) 

Rent Oullberg 
Samhällsbyggnadschef 
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