
Au § 170 Dnr 9017/257.109 
  
Förslag till ny VA-taxa 

  
VA-taxan höjdes from 2017-01-01 för att fortsatt kunna tillgodose bra vatten. Vid genomgång 
av utfallet under 2017 har det framkommit att avgiften inte var korrekt fördelad mellan vatten 
och avlopp. Avloppsverksamheten får inte täckning för sina kostnader medan intäkterna till 
vattenverksamheten överstiger kostnaderna. Procentfördelningen som räknades fram till 
taxan 2017 baserades på budgeterade kostnader för vatten (63%) och avlopp (37%). Detta 
hade varit rätt om alla abonnenter hade både vatten och avlopp, så är dock inte fallet. Ett rätt 
stort antal abonnenter har endast kommunalt vatten. Eftersom kostnaden för 
avloppsverksamheten ska betalas av färre abonnenter blir avgiften högre per abonnent. 
  

Bilagor: 
-Skrivelse: exempel på hur taxan påverkar olika typer av abonnenter i och med förändring av 
VA-taxa 
-Taxa 2018 för Robertsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
  

Samhällsbyggnadschefens förslag till beslut: 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 
·         Att avgifterna justeras enligt nedan from 2018-01-01, belopp nedan är inkl. moms.  
  

·         Den fasta avgiften för avlopp höjs från 750 kr till 1210 kr i grundavgift och från 410 kr  
      till 620 kr per lägenhet. 
  

·         Den fasta avgiften för vatten sänks från 1275 kr till 1115 i grundavgift och från 705 kr  
      till 570 kr per lägenhet. 
  

·         Den rörliga avgiften höjs från 7,25 kr till 11 kr per m3 för avlopp och sänks från 12,25 kr 
      till 10 kr per m3 för vatten. 
  

·         Att godkänna 2018 års Taxa för Robertsfors kommuns allmänna vatten- och  
      avloppsanläggning. 
  
Allmänna utskottets beslut 
  
Ärendet kompletteras med förklaring till varför denna förändring görs. 
  
Presidiet uppdras att titta på skrivningen innan kommunstyrelsens nästa sammanträde den 
31 oktober. 
 
Bilaga: Ny skrivelse, Johan Hedlund 
 
Kommunchefens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 
 
Att avgifterna justeras enligt nedan from 2018-01-01, belopp nedan är inkl. moms.  
  



·         Den fasta avgiften för avlopp höjs från 750 kr till 1210 kr i grundavgift och från 410 kr  
      till 620 kr per lägenhet. 
  

·         Den fasta avgiften för vatten sänks från 1275 kr till 1115 i grundavgift och från 705 kr  
      till 570 kr per lägenhet. 
  

·         Den rörliga avgiften höjs från 7,25 kr till 11 kr per m3 för avlopp och sänks från 12,25 kr 
      till 10 kr per m3 för vatten. 
  

·         Att godkänna 2018 års Taxa för Robertsfors kommuns allmänna vatten- och  
      avloppsanläggning. 
  






