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Till medlemmarna i Kållands Vatten & Avlopp Ekonomisk Förening.

Information om debiteringsmodeller för VA-förbrukning 2021.
UPPDATERAD VERSION, 2021 09 20
Föreningens styrelse har under 2020 arbetat intensivt med att utreda de två alternativ till
debiteringsmodell för VA-förbrukning som erbjuds av Lidköpings Kommun.
Vår förening är sammansatt av medlemmar som har uppkoppling till både vatten- och
avloppsnäten liksom medlemmar som endast har vattenanslutning.
Det finns två alternativ att välja mellan och föreningen har ingen möjlighet att tillämpa den
ena debiteringsmodellen för en grupp av medlemmar och den andra för en annan grupp. Den
debiteringsmodell som väljs ligger till grund för kommunens debitering av hela föreningens
förbrukning. 2021 har föreningen ca 665 medlemmar som fördelas mellan ca 510 aktiva VAmedlemmar, ca 100 aktiva V-medlemmar och ca 55 passiva medlemmar.
De två debiteringsmodeller som erbjuds från kommunens sida är ”schablonmodellen” och
”rörlig modell”. Fram till och med 2020 års debitering har ”rörlig modell” tillämpats av
föreningen. Under nuvarande förhållanden innebär ”schablonmodellen” den lägsta totala
kostnaden för föreningen, cirka 125 000 kr lägre än ”rörlig modell”, och är utgångspunkten
för styrelsens förslag till ny taxa:
OBS:

I taxorna för 2021 ingår en höjning med ca 16% från Lidköpings Kommun.

Styrelsens förslag 2021:
- Medlemsavgift (Momsbefriad)
- Serviceavgift: (Finns ej i denna debiteringsmodell)
- Brukningsavgift Vatten
- Brukningsavgift Vatten och Avlopp
- Kommunal årsavgift V-anslutna medlemmar
- Kommunal årsavgift VA-anslutna medlemmar
- Kommunal årsavgift V-ansluten extra lägenhet:
- Kommunal årsavgift VA-ansluten extra lägenhet:

500:0:17:50- /m3
27:00- /m3.
312:- inkl. moms.
2.197:- inkl. moms.
312:- inkl. moms.
2.197:- inkl. moms.

Nuvarande taxa (Gällande 2020):
- Medlemsavgift (Momsbefriad)
- Serviceavgift
- Brukningsavgift Vatten
- Brukningsavgift Vatten och Avlopp
- Kommunal årsavgift V-anslutna medlemmar
- Kommunal årsavgift VA-anslutna medlemmar
- Kommunal årsavgift V-ansluten extra lägenhet:
- Kommunal årsavgift VA-ansluten extra lägenhet:

500:850:- inkl. moms
22:50- /m3
29:50- /m3.
268:- inkl. moms.
670:- inkl. moms.
268:- inkl. moms.
670:- inkl. moms.
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I nedanstående tabell visas effekten av föreslagen taxa för medlemmar med olika
anslutningsgrad (V eller VA) samt en jämförelse med 2020 års taxa, relaterat till
förbrukningen beräknad i intervall om 10 m3. Skillnaden mellan de olika alternativen finns
i kolumner med rubriken Differens.
Årskostnaderna som framgår av tabellen innehåller samtliga kostnader (exkl eventuell
extra lägenhet) som debiteras medlemmen (medlemsavgift, kommunala avgifter,
föreningens påslag) ink moms.
Kostnaderna för 2021 inkluderar ca 16% höjning från Lidköpings kommun vilken slår
igenom på 2021 års taxor oavsett vilken taxemodell som väljs.
Brytpunkten mellan den tidigare debiteringsmodellen och förslaget till ny ligger för en
VA-medlem på 90 m3 enligt vad som tillämpas från Lidköpings kommun.
Exempel:
1. En VA medlem som förbrukar 100 m3 årligen får med styrelsens förslag en årskostnad
om 5 397:- vilket är en ökning med 427:- jämfört med 2020 års taxa.
2. En VA medlem som förbrukar 60 m3 årligen får med styrelsens förslag en årskostnad
om 4.317:- vilket är en ökning med 527:- jämfört med 2020 års taxa.
3. En V-medlem som förbrukar 60 m3 årligen får med styrelsens förslag en årskostnad
om 1.862:- vilket är en minskning med 1.109:- jämfört med 2020 års taxa.

Tabell över beräknad årskostnad för V respektive VA medlemmar baserad på
medlemmens förbrukning.
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