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Till Lidköpings Kommun/Teknisk Service.
Kopia till:
Lidköpings Kommun/Miljö & Hälsa.
Lidköpings Kommun/Kommundirektör Jan Fransson.

Ärende: Bestridande av faktura nr 568704 daterad 2018.01.29 på
435 672:00 kr.
Kållands Vatten & Avlopp Ek. förening bestrider ovanstående faktura i sin helhet men av
olika skäl enligt följande:
1. Av förbrukningsavgiften bestrider vi 190 573:04 kr enligt vårt brev till kommunen
daterat 2017.12.21 och som är under diskussion i pågående överläggningar med
Teknisk Service samt Miljö & Hälsa.
2. Resterande del av förbrukningsavgiften 73 778:52 bestrider vi av samma skäl som
i brevet, och enligt samma princip men då för år 2018 och som i förlängningen
också är under diskussion i pågående överläggningar med Teknisk Service samt
Miljö & Hälsa.
3. Beträffande fast avgift per fastighet bestrider vi inte för våra medlemmars
räkning den fasta avgiften, på tillsammans 171 320:55 kr till kommunen, då
förvaltningsrätten i Jönköpings dom som meddelades 2016.06.13 gav kommunen
rätt att ta ut denna avgift per fastighet.
Det vi bestrider är tillvägagångsättet med faktureringen och som vi också
principiellt bestrider även i vårt brev till kommunen daterat 2017.12.21. Vi anser
det i högsta grad är lämpligt och ett krav från föreningen att kommunen
fakturerar sin egen avgift direkt på varje enskild fastighet och inte på föreningen,
då det endast är kommunen som kan förklara varför avgiften finns och den
underliggande kalkylen till den. Föreningen har ingen kunskap om detta och kan
inte stå till svars inför våra medlemmar för den, till skillnad mot
förbrukningsavgiften. Vi jämför med tex sophämtningsavgiften som tas ut direkt
av kommunen på resp. fastighet utan att några avtal finns mellan kommunen och
resp. fastighetsägare, då detta är något som kommunen bara beslutat om, precis
som den fasta avgiften för VA.
Kommentarer:
Betr. sophämtningsavgiften så har kommunen gjort den flexibel då det finns flera olika
storlekar och därmed kostnad på sopkärlen liksom flera intervaller för hämtningen och
även där olika kostnad som fastighetsägaren kan välja mellan. Däremot är förbrukningsavgiften för VA motsvarande oflexibel, så att den verkar som ”huggen i sten”.

Sida 2 av 2
Kommunen bjöd in föreningens styrelse till överläggningar den 30 januari 2018 för att
utveckla innehållet i vårt brev till kommunen, vilket också genomfördes. Ett
uppföljningsmöte beslutades till den 6 mars 2018 och under mellantiden ska kommunen
undersöka och genomföra ett antal punkter som föreningen framförde utifrån brevet.
Vi finner det synnerligen anmärkningsvärt, provocerande och opsykologiskt, att samma
dag som av parterna inledde överläggningarna, dvs den 30 januari 2018, skickar
kommunen ut en faktura på just det som parterna har överläggningar om. Så gör man
inte om man vill ha ett gott klimat i kommande överläggningar!
Föreningen kommer således inte att betala någon del av rubricerade faktura då
överläggningarna kan leda till något helt annat än det som fakturan innehåller.

Lidköping 2018.02.22

För styrelsen i Kållands Vatten & Avloppsförening tecknar:
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