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§5

Fastställande av VA-taxa 2020

Sammanfattning

VA-taxan består av två delar, anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften består av flera olika delar, bl a
tomtytan. Stadsbyggnadsnämnden beslutar om avgiftsändringar
inom ramen för tidigare fastställda indexuppräkningar. Beslut om
större ändringar tas av kommunfullmäktige.
Stadsbyggnadsnämnden har 2019-10-23, § 160, föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i förhållande
taxa, att gälla från och med 2020.
En justering av anläggningsavgifterna föreslås i storleksordning
med Entreprenadindex E84 vilket innebär en höjning med 2,80 %.
Förslaget innebär att ett så kallad typhus A kostar 209 353 kr (med
moms) att ansluta i Haninge, 5 703 kr mer jämfört med 2019.
Brukningsavgifterna för fastigheter och dagvatten från allmän
platsmark förslås höjas med 7 % för att få VA-ekonomin i balans
2020. Förslaget innebär att en så kallad typhus A villa kostar 6 083
kr (med moms) per år, 399 kr mer per år jämfört med 2019. De
största kostnadsökningarna beror på behovet av utökad
personalstyrka (7 mkr), ökade kapitaltjänstkostnader (5 mkr), höjda
avgifter till Stockholm Vatten (3,5 mkr) och övriga driftkostnader
(3,0 mkr).
Brukningsavgifter för industriavloppsvatten (s. k.
industriavloppstaxa) föreslås samma höjning som avgiften från
Stockholm Vatten och Avfall, 5,0 %.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslaget och
föreslår att fullmäktige antar taxan att gälla från och med 2020-0301.
Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2019-10-23, § 160
- Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-22
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. VA-taxan revideras i enlighet med stadsbyggnadsnämndens
förslag och fastställs att gälla fr o m 2020-03-01. Nuvarande
taxa upphör att gälla fr o m samma datum.
Överläggningar i kommunfullmäktige

Petri Salonen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut kommunstyrelsens - och finner att fullmäktige beslutar i enlighet
med förslaget.
Kommunfullmäktiges beslut

1. VA-taxan revideras i enlighet med stadsbyggnadsnämndens
förslag och fastställs att gälla fr o m 2020-03-01. Nuvarande
taxa upphör att gälla fr o m samma datum.
__________
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