
Dnr: 9016/220.109 
 
 
Förslag till ny VA-taxa 
 
På grund av att VA-verksamheten går med underskott och har gjort under de senaste åren 
bör man höja taxan för att fortsatt kunna tillgodose bra vatten. 
 
Samtliga belopp nedan är inkl. moms. 
 

● Då kostnaderna för VA-verksamheten till nästan 90 % består av fasta kostnader höjs 
den fasta avgiften (grundavgift och avgift per lägenhet) och den rörliga avgiften 
sänks. 

 
● Den fasta avgiften höjs och fördelas i enlighet med den budgeterade kostnaden. 

Abonnenter anslutna till kommunens avloppsnät får 750 kr i grundavgift och 410 kr i 
lägenhetsavgift per lägenhet, totalt 1 160 kr (37 %). Abonnenter anslutna till vatten 
får 1 275 kr i grundavgift och 705 kr per lägenhet, totalt 1 980 kr (63 %). De 
abonnenter som har både vatten och avlopp betalar 2 025 kr i grundavgift och 1 115 
kr per lägenhet, totalt 3 140 kr. 

 
● Den rörliga avgiften sänks och fördelas i enlighet med den budgeterade kostnaden 

för Avlopp: 7,25 kr/m3 (37 %) 
Vatten: 12,25 kr/m3 (63 %). 
De abonnenter som har både vatten och avlopp betalar 19,5 kr/m3 jämfört med 
tidigare 23 kr/m3 

 

● För obebyggd fastighet reduceras grundavgiften till 40 %, 810 kr jämfört med tidigare 
 2 120 kr. 

 
● Definitionen för annan fastighet ändras och omfattas av industrifastigheter med en 

tomt över 8 000 m2 som är avsedd för tillverkningsindustri. En avgift för lägenheter 
utgår för de 15 första lägenheterna, därefter ingen avgift för resterande lägenheter. 

 
● Den fasta avgiften per år och ansluten fastighet inom vattenförening höjs och 

bestäms till 990 kr vilket motsvarar 50 % av den fasta kostnaden för abonnenter som 
endast har vatten. Då vattenföreningarna också har ett eget ledningsnät bör de inte 
betala samma fasta avgift som övriga abonnenter, men skillnaden bör inte vara så 
stor som den varit tidigare. Kommunen har ökade kostnader för större 
dimensionerade ledningar och måste i vissa fall åtgärda ökad belastning på nätet 
med tryckstegringar. 

 
● Avgift för anläggningsavgifter höjs. 

 
● Avgifter för övriga tjänster enligt § 17 höjs. 

 
 
 

 



Exempel på hur taxan påverkar olika typer av abonnenter i och med förändring av VA-taxa: 

Abonnenttyp och förbrukning Avgift 2016 inkl. 
moms 

Avgift 2017 inkl. 
moms 

Avgift för vatten och avlopp, endast 
tomt 

2 120 kr 810 kr 

Vatten och avlopp, 1 lgh förbrukning 
30m3 

2 810 kr 3 725 kr 

Vatten, 1 lgh förbrukning 30m3 2 501 kr 2 347 kr 

Avlopp, 1 lgh förbrukning 30m3 2 429 kr 1 377 kr 

Vatten och avlopp, 2 lgh förbrukning 
30m3 

3 666 kr 4 840 kr 

Vatten, 2 lgh förbrukning 30m3 3 357 kr 3 052 kr 

Avlopp, 2 lgh förbrukning 30m3 3 285 kr 1 787 kr 

Vatten och avlopp, 1 lgh förbrukning 
90m3 

4 190 kr 4 895 kr 

Vatten, 1 lgh förbrukning 90m3 3 264 kr 3 082 kr 

Avlopp, 1 lgh förbrukning 90m3 3 046 kr 1 812 kr 

Vatten och avlopp, 2 lgh förbrukning 
90m3 

5 046 kr 6 010 kr 

Vatten, 2 lgh förbrukning 90m3 4 120 kr 3 787 kr 

Avlopp, 2 lgh förbrukning 90m3 3 902 kr 2 222 kr 

Avgift per abonnent i vattenförening 

- förbrukning på 40m3 

427 kr 

508 kr 

990 kr 

490 kr 

Annan fastighet (industrifastighet) max 
15 lgh. 

- förbrukning på 800m3 

5 696 kr 

18 400 kr 

18 750 kr 

15 600 kr 



Småindustri, skolor, äldreboenden m.m. 
fastigheter som ingår under 
bostadsfastighet (ingen begränsning på 
antal lgh), exempel på 18 lgh och 
förbrukning på 1 000m3. 

28 687 kr* 

39 672 kr ** 

41 595 kr 

 

* om fastigheten tidigare klassificerats som storförbrukare, hänsyn har ej tagits till antal lgh. 

** om fastigheten tidigare klassificerats som bostadsfastighet 

 

Bilaga: Taxa för Robertsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 

  
Kommunchefens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
 

● Anta ny taxa för Robertsfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning som 
börjar gälla från 2017-01-01. 

 
● Tidigare fastställd taxa Kf § 4, 2015-03-09 upphör att gälla. 

 
● Att göra konsekvensförändringar av detaljbudget 2017 till följd av taxeförändringar 

inom kommunal verksamhet. 
 

 

 

 
 


