
Öåig agékgr Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen
2023-01- I 6

KS§ [26 Dnr. KS 2023/000I

Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

i Osteråkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår 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 avloppsanläggnjngen i Österåkers kommun” ändras enligt

bifogat förslag och

3. att ändringarna i ”Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanlägglingen i

Österåkers kommun” ska börja gälla från den tidpunkt som
kommunfullmäktiges beslut Vinner laga kraft.

Reservation

Kenneth Johanáson (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag med
följande motivering:

I Roslagsvattens bilaga 1 (finansiering av nya reningsverket) listas

”ägartülskott” och ”räntefria lån” som fmansieringsmöjligheter men det

förklaras inte varför dessa utesluts*. I Roslagsvattens bilaga 2 (påverkan på
olika fastigheter) saknas beräkning av minskad avgift för storhus som ser till att

införa lokalt omhändertagande av dagvatten. Denna möjlighet bör finnas för

att gynna lokalt omhändertagande av dagvatten vid nybyggnation. *(Kan
0rSaken till att dessa utesluts vara att det fullt ut ska vara VA-kollektivet som
står för kostnaderna?)

Miljöpartiet saknar Vidare en prognos för ”brukartaxan” i förslaget.

Kenneth Johansson (MP)

Peter Nummert (RP) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Forts.

Justerandes signaturer
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Sammanfattning

Österåkersvatten AB:s styrelse har beslutat föreslå Kommunfullmäktige att

fullmäktige beslutar om höjning av § 5.1.d, anläggningsavgift per lägenhet,

iTaxan 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 självñnansierande 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 kostnadstäckrüng på övriga tjänster eller för att

erhålla ökad tydlighet.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-12-30.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande

1. att § 5.1.d
, anläggningsavgift per lägenhet, i ”Taxa för den allmänna vatten-

och avloppsanlägglingen 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 avloppsanläggmngen i

Österåkers kommun” ska börja gälla från den tidpunkt som
kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.

Kenneth johansson (MP) yrkar på återremiss av ärendet.

Peter Nummert (RP yrkar på följande tillägg:

att ekonomikontoret får i uppdrag att undersöka om ett

räntefritt/amorteringsfritt lån ur kommunens överlikviditet kan användas för

att minska kommande taxor och anläggningsavgifter. (ref. bilaga 1).

Soña Almgren (S) biträder Peter Nummerts (RP) tilläggsyrkande.

Michaela Fletcher yrkar avslag på Peter Nummerts (RP) tilläggsyrkande;

Forts.

UtdragsbestyrkandeJusterandes signaturer

egv/M--------
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Propositionsordning I

Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid

kommande sammanträde 1 Kommunstyrelsen och finner att ärendet ska

avgöras idag.

Propositionsordning Il

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela
Fletchers (M) yrkande och finner att så är fallet.

Propositionsordning Ill

Ordföranden frågar därefter om Kommunstyrelsen avslår Peter Nummerts
(RP) ülläggsyrkande och finner att så är fallet.

Omröstning I

Omröstning begärs och ska verkställas. Den som vill avslå Peter Nummerts
(RP) tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej.

Ormösmjngen utfallet enligt bilagd omröstningslista (1:6) med 8 ja-röstcr och 4
nej-röster.

Expedieras

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Österåkersvatten AB
Akt

Justerandes signaturer
_
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Omröstningsiista

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2023 - 2026)KS 2023-0l-I6 § I:6
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