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§ 143 2021.244 SBN

VA-taxa 2022
Ärendebeskrivning
VA-verksamheten finansieras genom VA-taxan som består av både brukningsavgift och
anläggningsavgift.
Brukningsavgiften är den löpande avgift som abonnenterna betalar för nyttjande av den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Brukningsavgiften i §13 behöver höjas med 9,5
procent för att täcka det intäktsbehov som VA-verksamheten har för 2022. För en
genomsnittsvilla (typhus A) innebär detta en höjning på 64 kr per månad inkl. moms.
Anläggningsavgiften är den engångskostnad som abonnenterna betalar för att ansluta till den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Avgiften bör täcka de kostnader som kommunen
har för att bygga ut VA-ledningsnätet i samband med nyanslutningar. Alingsås kommun har
idag en väldigt låg ordinarie anläggningsavgift, vilket resulterat i att täckningsgraden för de
kostnader som kommunen har vid anslutning av nya abonnenter är låg. Istället har Alingsås
kommun tagit ut särtaxa i flertalet av de nya områden som anslutits till kommunalt vatten och
avlopp, för att höja upp täckningsgraden. Särtaxan är med andra ord den vanligast
förekommande anläggningsavgiften som fakturerats de senaste 5 åren.
Förslaget för anläggningsavgift i nästa års VA-taxa är att slopa alla särtaxor och istället höja
upp ordinarie anläggningsavgift till särtaxenivå (dock kvarstår den avgift som tas ut för
överföringsledningar till omvandlingsområden).
Det nya förslaget på anläggningsavgift motsvarar den genomsnittliga anläggningsavgiften
inom Göteborgsregionens kommuner. För en genomsnittsvilla (typhus A) innebär detta en
anläggningsavgift på 231 294 kr inklusive moms.
I övrigt har avgifter för utryckningsåtgärder i samband med t.ex. avstängning av vatten och
liknande har setts över och motsvarar nu självkostnad för utryckning (höjning med i snitt 100
kr).
Sprinkleravgifterna höjs enligt KPI med 1,8 %.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till VA-taxa för 2022.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till VA-taxa för 2022 fastställs, vilket innebär slopande
av särtaxor och en höjning av VA-taxans brukningsavgifter i:
- §13 med 9,5 procent
- §16 Andra avgifter till självkostnadsnivå (höjning i snitt med 100 kr)
- §17 Sprinkleravgifter med 1,8 % enligt KPI samt en höjning av ordinarie anläggningsavgift
upp till nuvarande särtaxenivå.
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Höjningarna gäller från och med 2022-01-01.
Expedieras till
Kommunfullmäktige
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