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Remissen besvaras med detta tjänsteutlåtande.
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Thomas Levin
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Sammanfattning
Styrelsen för Stockholm Vatten AB har beslutat om ett förslag till ny taxa för den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholm och Huddinge. Förslaget ska
fastställas av kommunfullmäktige.
Taxeförändringarna innebär förenklad administration för Stockholm Vatten AB och
samtidigt ökad tydlighet för kunden. Den nya taxan ska också ge Stockholm Vatten AB
rimlig kostnadstäckning för fasta kostnader även om förbrukningen minskar. Hänsyn tas
också till miljöaspekter, inte minst genom en förbrukningsavgift för hantering av
dagvatten.
Stadsdelsförvaltningen har inga invändningar mot den föreslagna taxeförändringen.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Gemensam service.
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Bakgrund
Stockholm Vatten AB har tagit fram ett förslag till ny taxa för vatten och avlopp.
Bakgrunderna till förändringen är främst tre:
-

ny vattentjänstlag med utökat ansvar för dagvatten
behov av förenklingar av taxeadministration
vattenförbrukningen per capita minskar och antalet kunder ökar.

Lagstiftningen styr i stor utsträckning taxor för kommunalteknik. De avgifter som tas ut
ska täcka självkostnaderna. De måste också vara så konstruerade att avgifterna fördelas på
ett sätt som är skäligt och rättvist. Kommuner har här valt olika grundlösningar. Det stora
flertalet kommuner har taxor som innehåller både en fast och en rörlig del. Så är det sedan
tidigare för Stockholms del och den grundprincipen föreslås oförändrad.
Föreslagen ny taxa innebär administrativa förenklingar för Stockholm Vatten AB. Den är
också enklare att förstå för konsumenten. Taxan innehåller en något minskad andel rörlig
avgift, men fortfarande tillräckligt stor för att enligt Stockholm Vatten vara styrande, i
meningen uppmuntra till minskad vattenförbrukning.
Dagvattnet från gator, torg och annan allmän platsmark liksom dagvattnet från fastigheter
belastar avloppssystemet. Tidigare har endast fastigheter belastats med dagvattenavgift.
Också ansvariga för större vägar, gator och allmänna platser kommer nu att få medverka
till kostnadstäckning genom att en avgift tas ut per kvadratmeter. Den senare avgiften ska
styra mot att väghållare/markansvariga i större utsträckning arbetar med lokalt omhändertagande av dagvattnet (LOD). Som större vägar och gator definieras gator med en
trafikbelastning överstigande 15000 fordon per dygn. Dessa belastas med en avgift om 5
kr/kvm och år. Gator och vägar med trafik över 30000 fordon per dygn föreslås få en
dubbelt så hög avgift.
Förslaget som nu utarbetats ska underställas kommunfullmäktige för beslut. I den fortsatta
beredningen har tre stadsdelsnämnder, fastighetsnämnden, trafiknämnden samt de tre
kommunala bostadsbolagen beretts tillfälle att yttra sig.

Förvaltningens förslag
Eftersom ansvaret för gatudriften överförts till trafiknämnden kommer stadsdelsnämnden
inte i någon större utsträckning att påverkas ekonomiskt av den nya taxan. Förvaltningen
har inte heller i övrigt några invändningar mot de föreslagna förändringarna i
taxesystemet.

Bilagor
Utdrag ur taxeförslaget.

