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VA-taxa 2022
Sammanfattning
VA-avdelningen står inför ett stort framtida investeringsbehov. För att undvika
större framtida taxejusteringar enstaka år samt för att skapa en jämnare
taxeutveckling föreslås att VA-taxan höjs med 3% under 2022 (att gälla från 202201-01) samt att överuttaget som höjningen genererar placeras i nyinvesteringsfond
för del av projektet framtida vattenförsörjning som består av redundant
vattenledning. Avsättning motsvarande taxehöjningen skall ske årligen, med start
2022, fram till att ledningen tas i bruk, vilket är planerat till 2027. Avsättningen
kommer högst uppgå till investeringsutgiften vilken är budgeterad till 50 mnkr.
Fonden upplöses sedan under en period som matchar avskrivningen på
investeringen. För ytterligare information, se tjänsteskrivelse rubrik Ärendet.

Beslutsunderlag
Tekniska serviceförvaltningens tjänsteskrivelse (denna skrivelse)
Förslag till ny VA-taxa, biläggs ärendet i fulltext
Fullmäktiges protokoll, 2021-04-26, § 167

Tekniska serviceförvaltningens förslag till beslut
Tekniska servicenämnden föreslås besluta att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att höja VA-taxans brukningsavgifter med 3% (lika för fast och rörlig del) att gälla
från 2022-01-01
att årligen, fram tills investering är genomförd, avsätta överuttaget som
taxehöjningen genererar till nyinvesteringsfonden som avser del av projektet
framtida vattenförsörjning som består av redundant vattenledning.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Tekniska
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173, 231 23 Trelleborg
Org.nr 212000-1199
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Ärendet
Enligt tidigare beslut §167 i kommunfullmäktige 2021-04-26, dnr KS 2021/165
inrättades en nyinvesteringsfond för delfinansiering av projektet framtida
vattenförsörjning. Den primära anledningen till inrättandet av en fond var för att
jämna ut kommande stora taxehöjningar som beror på det för närvarande stora
investeringsbehovet i framförallt producerande anläggningar rörande vatten och
avlopp. Samtidigt som beslut om inrättande av fond fattades, beslutades även om
en höjning av brukningsavgifterna motsvarande 2 % (fördelat lika på fast och
rörlig del).
Ovanstående taxehöjning genererar årligen ca 2 mnkr som avsätts till fonden vilket
innebär att fonden kommer att ha ett värde motsvarande ca 13 mnkr vid slutet av
2027.
För att fondens värde vid slutet av 2027 skall motsvara den redundanta ledningens
värde á 50 mnkr behövs åtminstone ytterligare en taxehöjning genomföras.
Med anledning av detta föreslår Tekniska serviceförvaltningen att VA-taxans
brukningsavgifter (fasta och rörliga) höjs med 3 % att gälla från och med 2022-0101 eller så snart kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Höjningen genererar
årligen ca 3 mnkr som kan avsättas till fonden.
Påverkan på abonnent
En taxeutveckling enligt beskrivet kommer att påverka abonnenternas totala
kostnadsbild enligt nedanstående.
2021-07-01

2022-01-01 (3% höjning)

Typhus A

6 482 kr

6 667 kr

Typhus B

54 672 kr

56 319 kr

Typhus A avser fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m2.
Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Vattenförbrukning 150 m3
/år.
Typhus B avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och
dagvatten. 15 lägenheter, tomtyta 800 m2 , vattenförbrukning 2 000 m3 /år. 2 st
parallellkopplade vattenmätare Qn=2,5 m3 /h

