AVGIFT FÖR VATTEN-AVLOPP

Verkställande av kommunfullmäktigebeslut om VA-taxor
Vi vill med detta brev informera er som VA-förening på landsbygden om förändringar i
avgifterna för vatten och avlopp.
Bakgrunden är att kommunfullmäktige i Lidköping den 15 juni 2015 beslutade om nya
villkor och avgifter för vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet, det vill säga på
landsbygden. Dessa villkor och avgifter uppdateras årligen.
Beslutet överklagades till förvaltningsrätten av ett tiotal invånare som representerar VAföreningar på landsbygden. Anledningen var att de upplevde taxan utanför
verksamhetsområdet som orättvis jämfört med tätorternas taxa (det vill säga taxorna inom
verksamhetsområdet). Den 13 juni 2016 avgjorde förvaltningsrätten i Jönköping ärendet,
och godkände då kommunens beslut. De säger dock i sin dom att de inte har tagit hänsyn
till om beslutet är rättvist eller inte, utan enbart lagligheten i taxekonstruktionen.
Eftersom ingen av de invånare som överklagade kommunfullmäktigebeslutet har
överklagat förvaltningsrättens dom, är det nu tid att verkställa beslutet.

Vad säger beslutet i Kommunfullmäktige? (KS 2014/313)
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför
verksamhetsområdet, att gälla från 1 juli 2015.
De VA-föreningar som redan idag har avtal och vill ta del av den sänkta
anslutningsavgiften, ska teckna nya avtal och i skrivelse till Teknisk servicenämnd begära
att 2015 års villkor och avgifter ska gälla retroaktivt.
Därefter får en beräkning göras för att fastställa en eventuell återbetalning. En
återbetalningsperiod på tio år är aktuellt när det gäller anslutningsavgiften och ett krav på
den fasta brukningsavgiften gäller en period av tre år.
VA-kollektivet finansierar återbetalningen till VA-föreningarna som ansökt om
återbetalningen. (Enligt tidigare förslag Kommunstyrelsen 2014/313, Kommunfullmäktige § 60,
2015-03-30, Teknisk servicenämnd 2014/68). Kommunfullmäktige beslutar att det görs en
utvärdering av taxekonstruktionen inom två år.
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Vad säger beslutet gällande anslutningsavgift



Anslutningsavgiften till kommunen är max 18 000 kronor per fastighet för vatten och
avlopp.
Tillkommande lägenhet har en anslutningsavgift på 12 000 kronor.

Vad säger beslutet gällande brukningsavgift för vatten och
avloppsförening


Se bilaga: Villkor för anslutning till Lidköpings kommun VA-ledningar utanför
verksamhetsområde för år 2016.

Verkställande av beslut
1. Ni som förening ska senast den 1 december 2016 skicka en fullständig förteckning av era
anslutna fastigheter. Förteckningen ska innehålla: fastighetsbeteckning, adress samt
fastighetsägare. Finns lägenhet utöver huvudfastigheten ska detta anges. Förteckningen
skickas till:
Lidköpings kommun
Teknisk Service
Vatten och Avlopp
531 88 Lidköping
Alternativt mailas till: tekniskservice@lidkoping.se
2. I samband med att ovanstående förteckning skickas in, ska ni även anmäla om ni vill ta del
av den sänkta anslutningskostnaden för redan inbetalda anslutningar. Gäller de fastigheter i
föreningen som har betalt mer än 18 000 kronor för både vatten och avlopp. (10-års gräns).
3. Förteckningarna och eventuell anmälan kommer sedan att administreras av VA-enheten,
för att sedan faktureras ut med sextio dagars förfallotid från det att en avstämning gjorts
med föreningen.
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Framtida taxor
Förvaltningen Teknisk Service, som Vatten-Avlopp tillhör, har det senaste året på uppdrag
av Kommunfullmäktige påbörjat ett arbete med att utarbeta fram en ny taxemodell, både
för tätorterna och landsbygden (inom och utanför verksamhetsområdet).
Vi på förvaltningen har tagit till oss de olika synpunkter som har framförts. Arbetet med att
utarbeta en ny taxa görs i samråd med intresseorganisationer, som till exempel
hyreshusägare, villaägare, bostadsrättföreningar, vattenföreningar, samt industri och andra
näringsidkare.
Ny taxemodell förväntas vara klar under 2017 och gäller från och med 2018 om beslut
fattas till dess gäller fattade beslut.

Har du frågor gällande beslutet eller andra frågor får ni gärna kontakta oss!

Pernilla Bratt
Telefon 0510-77 02 79
Mail: pernilla.bratt@lidkoping.se

Jan Kristoffersson
Telefon: 0510-77 02 82
Mail: jan.kristoffersson@lidkoping.se

