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Uppdatering av anläggningstaxa för VA, Hörby kommun
1.

Inledning

EnviDan har fått i uppdrag att ta fram uppdaterade anläggningsavgifter i Hörbys kommuns
anläggningstaxa så att full kostnadstäckning nås med gällande taxekonstruktion. Utgångspunkten är
att inkludera kommande exploateringsområden och utbyggnadsområden tillsammans med enstaka
anslutningar i kostnadsunderlaget. Tidigare har exploateringsområden inte inkluderats i underlaget
för anläggningsavgifterna.
EnviDan har genomfört arbetet i linje med Svenskt Vattens rekommendationer på området, (P96).

2.

Syfte

Syftet med detta PM är att beskriva de beräkningsunderlag som använts som underlag för
anläggningsavgifterna samt de ställningstaganden som beslutat för att ta fram nya nivåer för
avgiftsparametrarna inför 2022. Resultatet av analysen och beräkningarna redovisas i tabellform.
Svenskt Vatten sammanställer statistik från Sveriges kommuner och deras VA taxor. Två typhus som
jämförs mellan kommunerna i statistiken är:
·

Typhus A

Ett bostadshus med en lägenhet och 800 m2 tomt som förbrukar 150 m3 vatten om året.
·

Typhus B

Ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m2 tomt som förbrukar 2000 m3 vatten om året.
Båda dessa typhus ingår i de konsekvensanalyser som redovisas nedan i förslag till anläggnings- och
brukningstaxa.

3.

Anläggningsavgifter

VA-taxan behöver anpassas löpande så att anläggningstaxan uppnår full kostnadstäckningsgrad,
alternativt behöver skattemedel tillföras för att klara de investeringar som krävs för
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utbyggnadsområdena. EnviDan har utgått ifrån att det för kommande treårsperiod inte är aktuellt
att tillföra skattemedel.
Förslaget till uppdaterad anläggningstaxa har beräknats utifrån beräkningsunderlag som Mittskåne
Vatten tagit fram.

3.1

Beräkningsförutsättningar utbyggnadsområden

Ett utbyggnadsområde planeras att genomföras under åren 2022–2024 och ingår i
beräkningsunderlaget. I området byggs vattentjänster för vatten och spillvatten ut.
1. Äspinge består av 18 fastigheter med totalt 18 bostadsenheter.
Investeringsutgiften för området är 5 807 tkr.

3.2

Beräkningsförutsättningar exploateringsområden

Fyra exploateringsområden planeras att genomföras under åren 2022–2024 och ingår i
beräkningsunderlaget. I alla områdena byggs samtliga vattentjänster ut; vatten, spillvatten,
dagvatten gata och dagvatten fastighet.
1. Pugerup 36 består av 1 fastighet med totalt 90 bostadsenheter.
Investeringsutgiften för området är 400 tkr.
2. Klövervägen består av 10 fastigheter med 10 bostadsenheter.
Investeringsutgiften för området är 600 tkr.
3. Engströmsmarken (Osbyholm 1:112) består av 30 fastigheter med totalt 50 bostadsenheter.
Investeringsutgiften för området är 14 152 tkr.
4. Stattena Östra består av 36 fastigheter med 128 bostadsenheter.
Investeringsutgiften för området är 10 132 tkr.

3.3

Beräkningsförutsättningar enstaka anslutningar

Under 2020 har det byggts ut enstaka servisanslutningar till två fastigheter; en har anslutits till
vatten och spillvatten samt en fastighet till dagvatten fastighet.
Hittills under 2021 (t o m april) har en anslutning byggts med vatten och spillvatten. Antalet enstaka
fastigheter som ansluts bedöms av Mittskåne Vatten ligga på cirka 5 per år.
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Då underlaget är så pass litet i jämförelse med kommande utbyggnads- och exploateringsområden
har de inte inkluderats i beräkningsunderlaget.
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3.4

Sammanfattning beräkningsförutsättningar anläggningsavgifter

Investeringsutgiften i beräkningsunderlaget för alla områden uppgår totalt till 31 091 tkr.
Investeringsutgiften per fastighet (fgh) och område visas i diagrammet nedan.

Diagram 1: Investeringsutgift per fastighet.

Den genomsnittliga investeringsutgiften per fastighet för alla områden uppgår till ca 307 tkr
exklusive moms. Under arbetet med att fördela kostnaderna som orsakas av nya anslutningar, är det
normalt att kostnaderna varierar mellan de olika områdena eftersom anläggningstaxan är generell
för alla som ansluter sig. Så länge som det inte är aktuellt med särtaxa, kommer vissa områden att
generera ett överskott och andra ett underskott gentemot debiterade anläggningsavgifter.
EnviDan har inte haft i uppdrag att utreda om särtaxa bör tillämpas på något område.

3.5

Förslag till nya anläggningsavgifter
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För att få full total kostnadstäckning med bearbetat underlag behöver de totala intäkterna från
anläggningsavgifter öka med 39% jämfört med från nuvarande taxa. Med samma förhållande mellan
taxeparametrarna som i gällande anläggningstaxa har följande förslag till avgifter beräknats.
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3.5.1

Bostadsfastighet

Tabell 1: Förslag till anläggningsavgifter med 100% kostnadstäckning för bostadsfastigheter.

3.5.2

Annan fastighet
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Tabell 2: Förslag till anläggningsavgifter med 100% kostnadstäckning för annan fastighet.
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3.5.3

Allmän platsmarkhållare

Tabell 3: Förslag till anläggningsavgifter med 100% kostnadstäckning för allmän platsmarkhållare.

3.6

Konsekvenser av nya anläggningsavgifter

Konsekvensen av förslaget till nya anläggningsavgifter är att kostnadstäckningsgraden för samtliga
områden förbättras. Investeringsutgiften jämfört med intäkt från nuvarande taxa och ny föreslagen
taxa visas i tabellen nedan.
Tabell 4: Sammanställning av förutsättningar i respektive område samt kostnadstäckningsgrad med nuvarande
taxa och intäkt från föreslagen taxa.

Eftersom justeringen av anläggningsavgifterna sker med befintlig konstruktion och samma
förhållande mellan de olika parametrarna blir det endast mindre skillnader mellan de olika typerna
av fastigheter i tabell 5 och 6.
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Tabell 5: Jämförelse nuvarande taxa och föreslagen anläggningstaxa 2022, 100 % total täckningsgrad.
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Tabell 6: Förändring mot nuvarande taxa
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