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Kommunstyrelsen

Taxa för vatten och avlopp 2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Taxa för vatten och avlopp 2021, enligt bilaga 3 till kommunstyrelsens
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 9 september 2020, fastställs. Beslutet är
villkorat av att kommunfullmäktige i Stockholms stad fastställer taxa enligt
förslag.

Sammanfattning
Styrelsen för Stockholm Vatten AB (nedan bolaget) beslöt den 11 juni 2020 att
hos kommunfullmäktige i Stockholm och Huddinge, hemställa om att godkänna
förslag till taxa för vatten och avlopp 2021. Förslaget innebär en generell höjning
av brukningsavgifterna med 7 procent och anläggningsavgiften med 24 procent
för typhus A och med 27 procent för typhus B. Anläggningsavgiften föreslås
höjas i enlighet med beslutad plan för att uppnå full kostnadstäckning vid ny
anslutning. Kommunfullmäktige beslutade i februari 2018 att bolaget under fyra
år räknat från år 2018 får höja intäktsnivån för anläggningsavgifterna till full
kostnadstäckningsgrad. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunen
beslutar godkänna förslag till taxa för vatten och avlopp 2021. Beslutet är
villkorat av att kommunfullmäktige i Stockholms stad fastställer taxa enligt
förslag.

Beskrivning av ärendet
Taxa för VA-tjänster finns reglerat i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.
Avgifterna ska täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva den
allmänna VA-anläggningen, en så kallad självkostnadsprincip. Huddinge kommun
äger två procent av aktierna i Stockholm Vatten AB. VA-taxan fastställs av
kommunfullmäktige i Stockholm respektive Huddinge.
Styrelsen för bolaget beslöt den 11 juni 2020 att hos kommunfullmäktige i
Stockholm och Huddinge, hemställa om att godkänna förslag till taxa för vatten
och avlopp 2021.
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VA-taxan består av två delar, anläggningsavgift och brukningsavgift. Vid
nationell jämförelse används så kallade typhus vilka ska spegla ett svenskt
genomsnitt.
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas i samband med anslutning
till det kommunala VA-nätet. Bolaget medgavs, enligt kommunfullmäktiges
beslut den 2 februari 2018, § 14, att bolaget under fyra år räknat från år 2018 får
höja intäktsnivån för anläggningsavgifterna till full kostnadstäckningsgrad.
Bolaget föreslår en höjning av anläggningsavgiften med 24 procent för typhus A
(enfamiljshus) och med 27 procent för typhus B (flerfamiljshus). Detta i enlighet
med beslutad plan för att uppnå full kostnadstäckning vid ny anslutning.
Höjningen 2021 är den fjärde och sista planerade höjningen för att uppnå 100
procent täckningsgrad. Innan höjningen låg täckningsgraden, det vill säga
relationen mellan inkomster och utgifter i VA-utbyggnadsprojekt, runt 40 procent
vilket inte är förenligt med vattentjänstlagens syfte om att avgiftsuttaget ska vara
skäligt och rättvist. För bolaget återstår nu att göra en förnyad analys av
täckningsgraden i VA-utbyggnadsprojekt för att bedöma om
anläggningsavgifterna har höjts i tillräcklig omfattning. Om analysen visar att så
inte är fallet kan det bli aktuellt med ytterligare höjningar kommande år.
Brukningsavgiften är en periodisk avgift som betalas fyra gånger per år för att
täcka VA-verksamhetens löpande kostnader. Brukningsavgiften består av
tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten. Dagvattentjänsten kan i sin tur delas
upp i dagvatten fastighet, dagvatten gata och dagvatten allmän platsmark. Utöver
brukningsavgiften finns även avgifter för särskilda VA-abonnemang. Bolaget
föreslår en generell höjning av brukningsavgifterna med 7 procent, inklusive
särskild VA-abonnemang. Föreslagen taxehöjning täcker inte helt VAverksamhetens kostnader 2021 men bedöms tillräcklig eftersom resultatet över
treårsperioden 2021-2023 är positivt. Nivån ligger i linje med bolagets mål att
eftersträva en så jämn taxeutveckling som möjligt.
I Huddinge blev kommunfullmäktiges beslut om både 2019 och 2020 års VA-taxa
överklagade till Förvaltningsrätten av privatpersoner. Båda överklagandena fick
avslag. Några klaganden av 2019 års VA-taxa hade även sökt prövningstillstånd i
Kammarrätten men fått avslag. Bolaget har dragit flera lärdomar av
överklagandena framförallt vad gäller informationen till fastighetsägare i
omvandlingsområden.

Förvaltningens synpunkter
Redovisade jämförelser för typhus visar att Stockholm/Huddinge ligger strax
under medel och median i länet vad gäller anläggningsavgiften för typhus A i
Stockholms län. Dock högre än de flesta andra större kommuner, undantaget
Göteborg. Kommunfullmäktige beslutade i februari 2018 att bolaget under fyra år
räknat från år 2018 får höja intäktsnivån för anläggningsavgifterna till full
kostnadstäckningsgrad. Höjningen för 2021 är kraftig och den sista i ordningen
för att bolaget ska nå 100 procent kostnadstäckningsgrad. Efter höjningen hamnar
anläggningsavgiften i det övre segmentet bland länets 26 kommuner. Däremot är
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det omvänt vad gäller typhus B (flerfamiljshus) där 2021 års avgift ligger avsevärt
lägre än medel och median i länet.
Flera andra kommuner kommer att höja sina anläggningsavgifter men sannolikt
inte i samma utsträckning som bolagets. Det är upp till varje kommun att
bestämma vilken täckningsgrad som eftersträvas i utbyggnadsprojekt varför det
inte går att bedöma huruvida det är dyrare att anlägga VA i Stockholm/Huddinge
än i andra kommuner.
Redovisade jämförelser för typhus visar att Stockholm/Huddinge har näst lägst
brukningsavgift i Stockholms län såväl före som efter föreslagen höjning.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Kommunfullmäktige i Huddinge beslutade i februari 2018 att godkänna att
Stockholm Vatten AB inför nya principer för fördelning och uttag av avgifter. De
nya principerna och taxenivåerna ska säkerställa full kostnadstäckning. Stockholm
Vatten AB:s förslag till taxa för vatten och avlopp 2021 följer
kommunfullmäktiges beslut.
Huddinge kommun, som allmän platsmarkshållare, får en ökad kostnad för
dagvattentaxa med cirka 300 tkr. Det motsvarar 7 procents höjning av den årliga
avgiften 2020 på cirka 4 200 tkr. Ökningen finansieras inom klimat- och
stadsmiljönämndens driftbudget för 2021.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunen beslutar godkänna förslag
till taxa för vatten och avlopp 2021.
Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutar om taxa under hösten. Huddinges
beslut är villkorat av att Stockholm stad fastställer taxa för vatten och avlopp
enligt förslag.

Camilla Broo
Kommundirektör

Petra Asplund Eriksson
Ekonomidirektör

Bilagor
Bilaga 1.
Bilaga 2.

Protokollsutdrag från Stockholm Vatten AB 11 juni 2020 §7
Taxa för vatten och avlopp 2021 (tjänsteutlåtande 2020-06-02,
Stockholm Vatten och Avfall)
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Vatten- och avloppstaxa 2021. Taxa för vatten och avlopp Stockholm
och Huddinge. Förslag.

Beslutet delges
Stockholm Vatten AB

