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Samhällsbyggnadsförvaltningen         Till Kommunstyrelsen 
Datum  2022-12-30 
Dnr  KS 2022/0001 
 

Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i       
Österåkers kommun 

 
Sammanfattning 
Österåkersvatten ABs styrelse har beslutat föreslå Kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar 
om höjning av § 5.1.d, anläggningsavgift per lägenhet, i Taxan för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen i Österåkers kommun (nedan benämnd VA-Taxan) med 39 800 kr till 95 199 kr. 
Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-
taxan. Som VA-huvudman är Österåkervatten AB skyldiga att se över VA-taxan så att den speglar 
kostnaderna för att bygga ut och underhålla den allmänna VA-anläggningen. 
 
Taxans kostnadsnivå är i behov av justering för att finansiera Österåkers nya reningsverk i 
Margretelund. Taxan föreslås också uppdateras på flera punkter för att följa lagkraven, nå 
kostnadstäckning på övriga tjänster eller för att erhålla ökad tydlighet. 
 
Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 
1. att § 5.1.d , anläggningsavgift per lägenhet,  i ”Taxa för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen i Österåkers kommun” höjs med 39 800 kr till 95 199 kr, 
 
2. att ingress samt §§ 3, 5.4, 5.8, 5.9, 11.2, 12.2, 15 och 20 i ”Taxa för den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen i Österåkers kommun” ändras enligt bifogat förslag och 
 
3. att ändringarna i ”Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Österåkers 
kommun” ska börja gälla från den tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.  
 
Bakgrund 
Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-
taxan. Som VA-huvudman är Österåkervatten AB skyldiga att se över VA-taxan så att den speglar 
kostnaderna för att bygga ut den allmänna VA-anläggningen enligt VA-planen och för att på ett 
säkert sätt sköta och underhålla den. 
 
VA-taxans avgifter ska vara rättvist fördelade efter den nytta som en fastighet anses ha av den 
allmänna VA-anläggningen. Dessutom gäller självkostnadsprincipen vilken innebär att avgiften 
inte får vara större än vad som behövs för att täcka de nödvändiga kostnader som krävs för att 
ordna och driva den allmänna VA-anläggningen inom kommunen.  
 
Inom VA-området sker hela tiden en utveckling i form av ny praxis och nya former av 
bebyggelse eller andra typer av behov i samhället som gör att taxan behöver uppdateras. Taxan 
behöver därför uppdateras för att följa lagkraven. 
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För att uppnå detta föreslås VA-taxan ändras enligt Roslagsvattens taxeförslag, bilaga 3. En 
konsekvens av förslagen är att taxans fullständiga namn ändras till ”Taxa för den allmänna vatten- 
och avloppsanläggningen i Österåkers kommun”. 
 
Motiven till förändringarna utvecklas i Roslagsvattens tjänsteskrivelse 2022-12-19, bilaga 5. En 
analys av finansiering av nya reningsverket ÖVAR i Margretelund redovisas av Roslagsvatten i 
en bilaga till tjänsteskrivelsen, bilaga1. Den ekonomiska effekten av förändringen av § 5.8 i 
taxan redovisar Roslagsvatten i en egen bilaga, bilaga 4. Slutligen redovisas också påverkan för 
olika typer av fastigheter i en egen bilaga, bilaga 2. Den något oortodoxa bilagenumreringen 
ovan har föranletts av en önskan att i förekommande fall behålla samma bilagenumrering som 
den som använts av Roslagsvatten.  
 
Ovanstående dokument har redovisats för och behandlats av Österåkersvatten ABs styrelse. 
Vid styrelsemötet 2022-12-07 beslöt man föreslå kommunfullmäktige ändra ingress samt §§ 3, 
5.4, 5.8, 5.9, 11.2, 12.2, 15 och 20 i VA-taxan enligt förslaget ovan, bilaga 6. Vid styrelsemötet 
2022-12-15  beslöt man föreslå kommunfullmäktige höja VA-taxans § 5.1.d med 39 800 kr till 
95 199 kr, bilaga 7. 
 
Förvaltningens slutsatser 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter att ha tagit del av Österåkersvatten ABs förslag till 
ändringar i Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Österåkers kommun samt höjningen 
av § 5.1.d, anläggningsavgift per lägenhet, inte funnit anledning för att nu erinra mot dessa 
varför kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige besluta om förändringarna. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1. Finansiering av Österåkers nya reningsverk, ÖVAR  

Bilaga 2. Påverkan för olika typer av fastigheter.   

Bilaga 3. Förslag till ny VA-taxa. Förändrade avgifter utmärkta med fet stil och att nuvarande 
avgifter återfinns inom parentes och är (genomstrukna). 

Bilaga 4. Ändring av §5.8 i anläggningstaxan  

Bilaga 5. Roslagsvattens tjänsteskrivelse 2022-12-19, Förslag till ändring av VA-taxan i 
Österåkers kommun   

Bilaga 6. Protokoll från Österåkersvatten ABs styrelsemöte 2022-12-07  

Bilaga 7. Protokoll från Österåkersvatten ABs styrelsemöte 2022-12-15 

 

 

Kent Gullberg   
Samhällsbyggnadsdirektör   



Digitala Signaturer


	Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i       Österåkers kommun

		2023-01-03T12:07:47+0000
	Kent Gullberg 8925229823aa23e7894559955444383d49de5ad5




