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§ 277 Fastställande av VA-taxa för 2017
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

VA-taxan består av två delar, anläggningsavgifter och
brukningsavgifter. Stadsbyggnadsnämnden beslutar om ändringar
av avgifterna inom ramen för tidigare fastställda
indexuppräkningar. Beslut om större ändringar tas av
kommunfullmäktige.
Stadsbyggnadsnämnden har 2016-09-21, § 109, för egen del
beslutat att justera anläggningsavgifterna i storleksordning med
entreprenadindex E84, vilket innebär en höjning med 1,16 % fr o m
2017-01-01. Därutöver har stadsbyggnadsnämnden föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar om följande ändringar i förhållande
till nuvarande taxa, att gälla fr o m 2017-01-01:
- En höjning av brukningsavgifter för fastigheter och dagvatten från
allmän platsmark med 5 procent. De ökade intäkterna (ca 5
miljoner kronor) ska täcka kostnadsökningarna i VA-verksamheten
och en avsättning till investeringsfonden för ombyggnationen av
Fors avloppsreningsverk (klar 2022-2023).
- En höjning av brukningsavgifter för industriavloppsvatten (s k
industriavloppstaxa) med 5 procent. Detta för att Stockholm Vatten
beslutat om motsvarande höjning och i sin tur ut dessa avgifter av
Haninge.
Stadsbyggnadsnämndens ovan beskrivna ändringsförslag framgår
mer ingående av stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse,
daterad 2016-08-17.
I enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige (2015-11-09, §
225) utgår installationsbidrag för LTA-pumpenhet (§ 5, punkt 5.9)
ur VA-taxan fr o m 2017-01-01.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att erinra mot
stadsbyggnadsnämndens förslag.
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Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2016-09-21, § 109
- Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-08-17
- Broschyr – VA-taxa 2016
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. VA-taxan revideras i enlighet med stadsbyggnadsnämndens
förslag och fastställs att gälla fr o m 2017-01-01. Nuvarande
taxa upphör att gälla fr o m samma datum.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. VA-taxan revideras i enlighet med stadsbyggnadsnämndens
förslag och fastställs att gälla fr o m 2017-01-01. Nuvarande
taxa upphör att gälla fr o m samma datum.
__________
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För kännedom: Stadsbyggnadsförvaltningen (VA-avdelningen)
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