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LARSMO/123/02.05.00.00/2019
§ 64

Vattentjänstverkets bruks-, grund- och anslutningsavgifter för år 2020, avloppsvatten
NTT 17.9.2019 § 91
Bruksavgiften för det kommunala avloppsverket är för närvarande 2,00 €/m³ och
grundavgiften 4,90 €/poäng och år, moms 0.
För anslutningsavgiften tillämpas ett system där poängvärdet för närvarande är
följande:
– anslutningsavgift 285 €/poäng på gamla detaljplaneområden
– områdesvisa anslutningsavgifter :
Grev
377,00 €/poäng
Kackur
326,00 €/poäng
Risöhäll
451,00 €/poäng
Bredviken, Bosund
360,00 €/poäng
Finnäs
346,00 €/poäng
Risö/Hannula
285,00 €/poäng
– måste fastighetsägaren anlägga pumpbrunn för att ansluta till
ledningsnätet erhåller en nedsättning på 1450 € på anslutningsavgiften.
– fastighetsägare utanför avloppsverkets verksamhetsområde kan anslutas till gängse
pris under förutsättning att fastighetsägaren står för byggkostnaderna.
Moms tillkommer inte på anslutningsavgift.
Avloppsnätet har utbyggts kraftigt de senaste åren och samtidigt pågår fleråriga
satsningar på renovering och ombyggnad av Alheda reningsverk där Vattentjänstverket deltar i investeringarna viket medför tryck på taxorna.
Bilagor:
Resultaträkning för perioden 2013-2022 samt finansieringskalkyl
Beräkning av inkomster från bruksavgifter
Chefen för tekniska tjänsters förslag:
Nämnden för tekniska tjänster föreslår för kommunstyrelsen följande taxor fr.o.m.
1.1.2020:
– bruksavgiften för avloppsvatten 2,05 €/m3, moms 0
– grundavgiften, 5,00 €/poäng och år, moms 0
– anslutningsavgift 290 €/poäng på gamla detaljplaneområden.
– områdesvisa anslutningsavgifter:
Grev
384,00 €/poäng
Kackur
332,00 €/poäng
Risöhäll
459,00 €/poäng
Bredviken Bosund
366,00 €/poäng
Finnäs
352,00 €/poäng
Risö/Hannula
290,00 €/poäng

ELEKTRONISK UNDERSKRIFT
Maria Peltomaa, Kanslisekreterare 06.11.2019
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– måste fastighetsägaren anlägga pumpbrunn för att ansluta till
ledningsnätet erhållers en nedsättning på 1500 € på anslutningsavgiften.
Beslut:
Nämnden för tekniska tjänster beslöt enligt förslag.
______________
Kst 7.10.2019 § 209
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att taxorna för avfallsvatten
godkänns enligt nämnden för tekniska tjänsters förslag.
Beslut:
Kommunstyrelsen beslöt föreslå för kommunfullmäktige att taxorna för avfallsvatten
godkänns enligt förslaget.
_____________
Kfge 14.10.2019 § 64
Beslut:
Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag.
__________

