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Sammanfattning
Nuvarande taxa förkommunalt vatten och avlopp (VA-taxa) antogs den 14 juni 2018 av
kommunfullmäktige i samband med beslut om kommunplan och budget för2019. En
översynav avgifterna har genomförts baserat på förväntadekostnadsförändringar,främst
till följdav ökadekostnader förspillvatten- och slambehandling samt renvattenleveranser
och de index förändringarsom kan förväntas.Dessutom påverkas balanseringsbehoven av
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visst behov av personalförstärkningsamt ökadeavskrivningar och kapitaltjänstkostnader.
FöreslagenVA-taxa för2020 innebär att de rörligabrukningsavgifterna förvatten höjs med
4,1 procent föratt kompensera de förväntadepris- och kostnadsölmingarna.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande VA-taxa med bruknings- och anläggningsavgifter antogs av kommunfullmäktige
den 14 juni 2018 § 64.1 taxan anges även hur avgiftsbelopp ska och kan revideras.
Kostnaderna förspillvattenbehandUng och leveranser av renvatten 2020 uppskattas i dagsläget komma att ökamed cirka 3,5 respekdve 6 procent och behandlingskostnaderna för
slam från enskilda VA-anläggningar bedöms komma att ökamed cirka 5 procent. Skälet tiU
den kraftiga ökningenav behandlingskostnader förspillvatten beror främst på Stockhokn
Vatten och Avfall AB:s (SVOA) fortsatta stora om- och nybyggnader av behandlings- och
produktionsanläggningar föratt klara av den ökadebelastningen av spillvatten och renvattenbehov då regionen ständigtväxer. Prognoser från SVAB göräven gällande att dessa
kostnader med stor sannolikhet kommer att fortsätta ökaårligen dll att fördubblasinom en
period fram till 2022 -2026 jämförtmed nivåerna 2017-18.
Vidare ökarkostnaderna till följdav de avskrivningar och påföljandekapitalkostnader som
uppståtti samband med omvandling av detaljplaneetapper inom ÖstraTyresö.Vidare tiUkommer behov av nödvändigförstärkningav personakesursema förunderhållet av ett
ständigtväxande ledningsnät samt förutredningsresurser föratt bidra till samtliga pågående
och kommande detaljplaneprojekt.
Utvecklingen av entreprenadpriser och tillhörandeindex under innevarande år pekar på en
blygsam förändringförutsattatt rådande inflationsutyeclding blic bestående förhela år 2020.
Därförföreslåsanläggningsavgifterna förblioförändradeäven under 2020.

Nytt avgiftsuttag
Föratt uppnå balans inom VA-verksamheten tiU följdav förväntatårsutfall förverksamheten, främst påverkat av externa avgiftsölmingaroch balanseringskrav, föreslåsbrukningsavgifterna anpassas dll kommande kostnadsökningar.
FöreslagenVA-taxa för2020 innebär därföratt de rörliga brukningsavgifterna förvatten
höjsmed 4,1 procent föratt kompensera de förväntadepris- och kostnadsökningarna.
Bilaga:
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Taxa förTyresökommuns allmännavattenoch avloppsanläggning
Antagen av kommunfullmäktigeden 1 3 juni 2019 att gällafrån 1 januari 2020.
Förvaltningen av VA-anläggningenhandhas under kommunstyrelsen av tekniska
kontorets VA-avdelning, nedan kallad VA-verket.

Avgiftsskyldighet
Föratt täckakostnader förTyresökommuns allmännavatten- och avloppsanläggning ska ägareav fastighet inom anläggningensverksamhetsområdebetala avgifter
enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig äralternativt den som enligt 2 och 5 §§
lagen om allmännavattentjänster, LAV 07, (2006:412, med senaste ändring2017:749) jämställsmed
fastighetsägare. Avgiftsskyldig förändamåletDg ärävenden som ansvarar föratt
allmän platsmark ställsi ordning och underhålls, om förutsättningarnai 27 §i LAV
07 äruppfyllda.

Olika avgiftstyper
Avgifterna utgörsav anläggningsavgifter(engångsavgifter) och brukningsavgifter
(periodiska avgifter).
Vid avgiftsberäkningartillämpasavrundningsreglerna i Svensk Standard SS 01 41 41.

Fastighetstyper som taxan avser
Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggd fastighet.
BOSTADSFASTIGHET ärfastighet som uteslutande eller huvudsakligen ärbebyggd
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas förbostadsändamål.Med bostadsfastighet jämställsfastighet som uteslutande eller huvudsakligen ärbebyggd eller
enligt beviljat bygglov avses att bebyggas förvissa andra ändamålsåsom:
Kontor
Hotell
Restauranger
Utställningslokaler

Förvaltning
Sjukvård
Utbildning
Idrott

Butiker
Småindustri
Hantverk

ANNAN FASTIGHET ärfastighet som uteslutande eller huvudsakligen ärbebyggd
eller enligt beviljat bygglov avses förannat ändamålänbostadsändamåloch som
inte enligt ovan jämställsmed bostadsfastighet.
OBEBYGGD FASTIGHET ärfastighet som enligt detaljplan äravsedd för
bebyggande men ännu inte bebyggts, enligt beviljat bygglov.
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Avgiftsuttag
§4
4.1 Avgift tas ut förnedan angivna ändamål:

Ändamål
V Vattenförsörjning
S Spillvattenavlopp
Df Dag- och dränvattenavlopp
frånfastighet inom detaljplan
Dg Dagvattenavlopp frånallmänna
platser såsom gator, vägar, torg
och parker inom detaljplan

AnläggningsavgiftBrukningsavgift
Ja
Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4.2
Avgiftsskyldighet förvart och ett av ändamålenV, S och Df inträdernärVA-verket
upprättatförbindelsepunktförändamåletoch underrättatfastighetsägarenom
förbindelsepunktensläge.
Härvidförutsättsatt samtliga i 24-27 §§
i LAV 07 angivna förutsättningarföravgiftsskyldighet äruppfyllda.
4.3
Avgiftsskyldighet förändamåletDg inträdernäråtgärderföravledande av dagvatten
blivit utförda.
4.4
Anläggningsavgiftska beräknasenligt taxa som gällervid den tidpunkt näravgiftsskyldighet inträder.
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER
(§§5-12)

§5 Anläggningsavgiftförbostadsfastighet
5.1
Förbostadsfastighet och därmedenligt §3 jämställdfastighet ska anläggningsavgift erläggas.

Avgift per fastighet
a)

b)

exkl. moms

inkl. moms

en avgift avseende framdragning av
varje uppsättningservisledningar till
förbindelsepunkterförV,S och Df

43 040

53 800

en avgift avseende nyttjande av upprättad
uppsättningförbindelsepunkterför
V, S och Df

43 040

53 800

c)

en avgift per m2 tomtarea, se §5.3

40,99

51,23

d)

en avgift per lägenhet

36880

46100

Föreliggeringen avgiftsskyldighet församtliga i §4.1 angivna ändamål- se §8.
5.2
Ar förbindelsepunktgemensam förtvåeller flera fastigheter fördelasavgift, enligt
§5.1 a), lika mellan fastigheterna.
5.3
Tomtarean utgörsav fastighetens landareal enligt förrättningskarta,nybyggnadskarta eller annan karta som VA-verket godkänner. Avgift enligt 5.1 c) tas endast ut
intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d).
Vid ändradeförhållandenenligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c)
om ovanstående begränsningsregelsåmedger och med hänsyntill vad som föreskrivs i 8.2.
5.4
Lägenhetsantaletbestämsefter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats eller efter
annan ritning eller uppmätningsom VA-verket godkänner.
Försådana utrymmen i bostadsfastighet eller därmedjämställdfastighet, som
användsföri §3 andra stycket avsett ändamålräknasvarje påbörjat150-tal m2
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en bostadsenhet.
FörBostadsfastighet därantalet lägenheterärtre eller fler och därmer än50 % av
lägenheternaanvändsförbostadsändamål(flerbostadshus) erläggsavgift enligt 5.1
d) förförstaoch andra lägenhetenoch därefter60 % av avgiften enligt 5.1 d) för
varje lägenhetdärutöver.
5.5
Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkterså
erläggsavgifter enligt 5.1 a) och 5.1 b).
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5.6
Ökasen fastighets tomtarea erläggsavgift enligt 5.1 c) förtillkommande tomtarea
som härrörfrånfastighet förvilken tomtareaavgift inte ska anses vara föruterlagd.
Vid beräkningav avgift förtillkommande tomtarea iakttas begränsningsregeln i 5.3.
5.7
Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersättsriven bebyggelse
påfastighet ska avgift erläggasenligt 5.1 d) förvarje tillkommande lägenhet.
5.8
Om VA-verket valt att anläggatryckavloppssystem, reduceras anläggningsavgiften
beräknadenligt 5.1 och övriga punkter i §5 med 8 100 kr exklusive moms (10 125 kr
inklusive moms) förinstallation. VA-verket svarar förinköpoch leverans samt underhålloch förnyelseav erforderlig pumpenhet.

Anläggningsavgiftförannan fastighet
§6
6.1 Förannan fastighet ska erläggasanläggningsavgift.
Avgift per fastighet
a)

b)

c)

exkl. moms

inkl. moms

en avgift avseende framdragning av
varje uppsättningservisledningar till
förbindelsepunkterförV,S och Df

43040

53800

en avgift avseende nyttjande av upprättad
uppsättningförbindelsepunkterför
V, S och Df

43040

53800

98,40

123,00

en avgift per m2 tomtarea

Föreliggerinte avgiftsskyldighet församtliga i 4.1 angivna ändamål- se §8.
6.2
Ärförbindelsepunktgemensam förtvåeller flera fastigheter, fördelasavgifter enligt
6.1 a) lika mellan fastigheterna

6.3
Tomtarean utgörsav fastighetens landareal enligt förrättningskarta,nybyggnadskarta eller annan karta som VA-verket godkänner.
6.4
VA-verket kan, om godtagbar säkerhetställs, medge anstånd med erläggandeav
tomtareaavgift förandel av fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte
utnyttjas förverksamheten på fastigheten.
Anstånd medges förviss tid, högsttio år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärdavgårfrånfastigheten upphöranståndsmedgivandetatt
gälla och resterande tomtareaavgift förfallertill betalning.
Utestående belopp löpermed räntaenligt 4 och 5 §§
räntelagen (SFS 1975:635 med
senare tillägg och ändringar)frånden dag anståndetbeviljades och tills anståndet
upphör. Förtid därefterutger dröjsmålsränta
enligt 6 §räntelagen.
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6.5
Dras ytterligare servisledningar fram och ytterligare förbindelsepunkterupprättasså
erläggsavgifter enligt 6.1 a) och b).
6.6
Ökasen fastighets tomtarea, erläggsavgift enligt 6.1 c) förtillkommande tomtarea
som härrörfrånfastighet förvilken tomtareaavgift inte redan anses vara erlagd.

Avgift förobebyggd fastighet
§7
7.1
Förobebyggd fastighet erläggsingen anläggningsavgift.
7.2
Bebyggs obebyggd fastighet erläggsavgifter enligt §5 och 6

Reducerad avgift
§8
8.1
Föreliggerinte avgiftsskyldighet församtliga i 4.1 angivna ändamål(V, S, Df eller
Dg), erläggsreducerade avgifter enligt följande:
Avgift förframdragen servisledning
-en ledning
-tvåledningar
-tre ledningar

70 % av avgift enligt 5.1 a) resp 6.1 a)
85 % av avgift enligt 5.1 a) resp 6.1 a)
100 % av avgift enligt 5.1 a) resp 6.1 a)

Avgifter i övrigt
Bostadsfastighet

v
Avgift per förbindelsepunkt 5.1b)
Tomtareaavgift
5.1c)
Lägenhetsavgift
5.1d)

30%

Df
20%

Dg

50%
20%

Annan fastighet
Avgift per förbindelsepunkt 6.1b)
Tomtareaavgift
6.1c)

30%
30%

50%
50%

20%
20%

Avgifterna äruttryckta i procent av full avgift.
8.2
Inträderavgiftsskyldighet förändamålförvilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat erläggsavgifter enligt 8. 1.
Vid tillämpningav begränsningsregelnenligt 5.3 inräknasde sammanlagda avgifterna förtillkommande servisledningar inte till högrebelopp än 100 % av avgiften
enligt 5.1 a) även om servisledningarna lagts vid olika tillfällenoch avgifterna
därmed blivit högre.
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8.3
Förservisledning som påfastighetsägarensbegäran utförssenare änövrigaservisledningar ska, utöveravgift enligt 8.1, erläggasen etableringsavgift om 20 % av
avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täckaVA-verkets merkostnader till
följdav att arbetet inte utförsi samband med framdragning av övrigaservisledningar.

Reglering av avgiftsbelopp
§9
Avgifter enligt §§
5 och 6 ärbaserade på ett medelvärde påserie 311 och 322 i
entreprenadindex (indextal mars 2019). Närdetta index ändras, har huvudmannen
rättatt reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare änen gång årligen. När
detta index ändrasfårVA-verket rättatt reglera avgiftsbeloppen efter beslut av
kommunstyrelsen. Avgiftsjustering störreänindexförändringarbeslutas av kommunfullmäktige.
Reglering av taxan vid förändringarav skatter eller moms fårävenändrasav
VA-verket, dock inte oftare änen gång årligen.
Vid reglering av taxan tillämpasföljande:
D
D

D

Ändringav avgiftsbeloppen görs med viss procent.
Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta indexförändringen
som utgörskillnaden mellan det närmastförebeslut om avgiftsreglering
publicerade indextalet och indextalet förmars 2019 omräknastill procent av
sistnämndatal. Erhållet procenttal avrundas till närmastehela tal. Resultatet
av ändringaravrundas i sin tur beträffandeavgift enligt 5.1 a), b), och d), 6.1
a) och b) till närmastetiotal kronor och beträffandeavgift enligt 5.1 c), till
närmastehela krontal.
Beslutad avgiftsändringtillämpasfrånoch med den dag ändringenenligt
beslutet träderi kraft.

Särskiltavtal
§10
Ärdet inte skäligtatt förviss fastighet beräknaavgift enligt §§
5-8 träffarVA-verket
iställetavtal om avgiftens storlek

Betalning av avgift
§11
11.1
Sedan avgiftsskyldighet inträttska avgift betalas inom tid som anges i faktura.
11.2
Dröjsmålsränta
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i fakturan ska dröjsmålsränta
erläggasenligt 6 §räntelagenfrånden dag betalning skulle ha skett.
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11.3
Ar avgiften betungande förfastighetsägaren
Uppgåravgiften till belopp som ärbetungande med hänsyntill fastighetens ekonomiska bärkraftoch övrigaomständigheterska, om fastighetsägarense begäroch
godtagbar säkerhetställs, avgiften fördelas påårligainbetalningar under viss tid,
dock högsttio år. Räntaska erläggasenligt 5 §räntelagen påvarje del av avgiften
som förfallertill betalning i framtiden frånden dag dåden förstainbetalningen ska
berörddel av avgiften betalas eller räntabetalas enligt 1 1.2.
11.4
Anmälningspliktom ändradeförhållandenförfastigheten
Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreliggerdåbygglov föravsett ändrat
förhållandemeddelats eller ändratförhållande- t.ex. ökningav tomtarea - inträttutan
att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åliggerfastighetsägarenatt omgående
anmälatill VA-verket närdet ändradeförhållandetinträtt.
Försummarfastighetsägarendenna anmälningsplikttas dröjsmålsränta
ut enligt 11 .2
förtiden fråndet tvåmånaderförflutitsedan avgiftsskyldighet inträddeoch fram till
dess tilläggsavgiften betalas.

Särskildaersättningar
§12
12.1
Särskildersättningförextra anordningar
Om, efter ansökanfrånfastighetsägareoch särskiltmedgivande av VA-verket,
ledningar utförts på annat sätteller försettsmed andra anordningar änverket funnit
erforderligt, ska fastighetsägarensom begärtarbetets utförandeersättaVA-verket
föröverenskomnakostnader.
12.2
Ny servisledning
Begärfastighetsägareatt ny servisledning ska utförasiställetförredan befintlig och
finner VA-verket skälatt bifalla ansökanärfastighetsägarenskyldig att bekosta dels
den nya servisledningens allmännadel med det avdrag som befinns skäligtmed
hänsyntill den tidigare servisledningens ålderoch skick, dels borttagandet av den
tidigare servisledningens allmännadel.
12.3
Finner VA-verket det nödvändigtatt utföra ny servisledning iställetföroch med annat
lägeänredan befintlig ledning, ärverket skyldigt att ersättafastighetsägarenför
kostnad förfastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det
avdrag som befinns skäligtmed hänsyntill den tidigare servisledningens ålderoch
skick.
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BRUKNINGSAVGIFTER
§13 Brukningsavgift förbebyggda fastigheter
13.1 Förbebyggda fastigheter ska erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:

Fast avgift per år
b)

c)

d)

En avgift per m3 levererat vatten

Utan moms

Med moms

2 107,86kr

2 634,83 kr

20,57 kr

en avgift per åroch bostadsenhet för
bostadsfastighet och därmedjämställd
fastighet

1 351,63kr

en avgift per åroch varje påbörjat100tal m2 tomtyta förannan fastighet

167,39kr

25,71 kr

1 689,54 kr

209,24 kr

Endast c eller d betalas.
Försådana utrymmen i bostadsfastighet eller därmedjämställdfastighet, som användsföri §3 andra
stycket avsett ändamålräknasvarje påbörjat150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard
SS 21054:2009 som en bostadsenhet.
Föreliggerinte avgiftsskyldighet församtliga i 4.1 angivna ändamålreduceras avgifterna. Följande
avgifter ska därvid erläggasförrespektive ändamål:

v

s

Df

Dg

Fast avgift

13.1 a)

30%

50%

10%

10%

Avgift per m3

13.1 b)

40%

60%

0%

0%

Avgift per bostadsenhet

13.1 c)

10%

15%

70%

5%

Avgift efter tomtyta

13.1 d)

10%

15%

70%

5%

Avgifterna äruttryckta i procent av full avgift.

13.3 Fastighetsägaren ärbetalningsansvarig förallt vatten som levereras till fastigheten. Har VAverket bestämtatt vattenförbrukningenförbebyggd fastighet tillsvidare inte ska fastställas genom
mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en antagen förbrukningom 150 m3/bostadsenhet och åri
permanentbostad samt med 40 m3/bostadsenhet och årförfritidsbostad. Den fasta avgiften 13.1 a)
och bostadsenhetsavgiften 13.1 c) ska ocksåerläggasdåfastigheten inte har mätning.
13.4 Försåkallat byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 1 3.1 b). Om mätning inte sker, antas
den förbrukadevattenmängden uppgåtill 30 m3 per lägenhetoch år.

Bilaga 1

13.5 Förextra matställe (matställe utöverett per fastighet) ska erläggasen årligavgift med ett belopp
motsvarande 40 % av den fasta avgiften enligt 13.1 a).
Parallellkopplade vattenmätareräknassom ett matställe.
13.6 Antas mätarenvisa annan förbrukningänden verkliga, låterVA-verket undersöka mätaren, om
VA-verket finner det nödvändigteller om fastighetsägaren begärdet.
Vid ovan avsedd undersökningeller prövning bestämsmätarensfelvisning i tvåkontrollpunkter enligt
SWEDACs föreskrifterom vatten- och värmemätare,STAFS 2007:2.
Kan mätfeletsstorlek inte bestämmaseller har mätaren inte fungerat, har VA-verket rättatt uppskatta
förbrukningen.
Fastighetsägaresom inte godtar VA-verket beslut efter genomförd undersökningeller VA-verket
uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och
miljödomstolen.
13.7 Har fastighetsägare begärtundersökning av vattenmätareoch mätaren härvid godkänns, ska
fastighetsägaren ersättaVA-verket förundersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgårav

13.8 Förspillvattenmängd, som med VA-verkets medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o
d), ska avgift betalas med 60 % av spillvattenavgiften enligt 13.1 b) och 13.2.

§14 Brukningsavgift föransvarig förallmän plats
Den som ansvarar föratt allmän platsmark ställsi ordning och underhållsska erlägga brukningsavgift.
Avgift utgårmed:

En avgift per m2 allmän platsmark förbortledning av
dagvatten

Utan moms

Med moms

1,59 kr och år

1,98 kr och år

§15Okad eller reducerad avgift förspillvattenavlopp
Tillförsavloppsnätetstörrespillvattenmängdänsom svarar mot levererad vattenmängdeller avleds
inte hela den levererade vattenmängdentill avloppsnätetska avgift förspillvattenavlopp erläggasefter
den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängdenska bestämmas genom mätning påfastighetsägarensbekostnad av ifrågavarandevatteneller spillvattenmängd eller på annat sättsom överenskommitsmellan VA-verket och fastighetsägaren.
En förutsättningföratt avgiften föravlett spillvatten ska debiteras efter annan grund änefter levererad
mängdvatten äratt skillnaden mellan mängdernavatten och spillvatten äravsevärd.
§16 Avgifter förobebyggd fastighet
Förobebyggd fastighet erläggsingen brukningsavgift.
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§17 Av fastighetsägarebegärdaåtgärder
HarVA-verket påfastighetsägarensbegäranvidtagit åtgärdeller har pågrund av att fastighetsägaren
åsidosattsin skyldighet vattentillförselnavstängtseller reducerats eller annan åtgärdvidtagits av VAverket debiteras följandeavgifter:
Utan moms

Med moms

Nedtagning av vattenmätare

325,00 kr

406,25 kr

Uppsättningav vattenmätare

325,00 kr

406,25 kr

Avstängningav vattentillförsel

325,00 kr

406,25 kr

Påsläppav vattentillförsel

325,00 kr

406,25 kr

Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare

650,00 kr

812,50 kr

Undersökning av vattenmätarehos ackrediterat kontrollorgan

1 200,00 kr

1 500,00 kr

Länsning av vattenmätarbrunn

1 300,00 kr

1 625,00 kr

Byte av skadad mätare

844,00 kr

1 055,00 kr

Förgävesbesök

325,00 kr

406,25 kr

Förarbeten som péfastighetsägarensbegäran utförsutanförordinarie arbetstid debiteras ett tillägg
om 150 % av ovan angivna belopp.

§18Överenskommelseom avgifter
Ar det inte skäligtatt förvissa fastigheter beräknaavgifter enligt §§
13-15 fårVA-verket i ställer
komma överensmed fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§19 Betalningsvillkor
Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månadeller kvartal enligt beslut av VA-verket.
Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott pågrundval av enligt mätningförbrukadvattenmängd,
uppskattad förbrukningeller annan grund som anges i §§
13 och 15.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i faktura, ska dröjsmålsränta
erläggas på obetalt
belopp enligt 6 §räntelagenfrånden dag betalningen skulle skett.
Sker enligt VA-verket beslut mätaravläsninginte förvarje debitering, fårmellanliggande debiteringar
ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsningoch debitering efter verklig förbrukning börske i
genomsnitt minst en gång per år.Avläsningoch debitering bördärjämteske påfastighetsägarens
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
§20 Av fastighetsägarebegärdaåtgärder
Har fastighetsägare begärtatt VA-verket ska företaåtgärdföratt underlättaeller möjliggörabrukande
av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigtsärskildåtgärdpåkallatspågrund av
fastighetens VA-förhållanden,fårVA-verket i ställetkomma överensmed fastighetsägaren eller annan
avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§21 Ändringav brukningsavgifter
Avgifter enligt §13 och 14 ärbaserade på indextalet 331,79 formars 2019 i konsumentprisindex, KPI.
Närdetta index ändrasfårVA-verket rättatt reglera avgiftsbeloppen efter beslut av kommunstyrelsen.
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Taxans införande
§22
Denna taxa träderi kraft 1 januari 2020. De brukningsavgifter enligt 13.1 och §15 som ärbaserade på
uppmätning hos fastighetsägaren, ska därvidtillämpasi frågaom den vattenmängdsom levereras och
den spillvattenmängdsom släppsut efter den ovan angivna dagen förtaxans ikraftträdande.

Målsom rörtvist mellan fastighetsägareoch VA-verket beträffandetillämpning och tolkning av denna
taxa prövas av mark- och miljödomstolenjämlikt53 §lagen om allmännavattentjänster (SFS
2006:412, med senaste ändring2017:749).
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