Extra ärenden vid VR nämnd möte den 12 oktober 2020.
Yrkande avseende VA-taxa för 2021 i Höörs kommun.

Bakgrund: Vid föregående nämndmötet den 31 augusti 2020 förelåg ett förslag till VA-taxa i Höörs
kommun för 2021. Beslutet blev att den del av förslaget som rörde ”Anläggningsavgifter”
återremitterades för omarbetning. Övriga delar inkluderande ”Brukningsavgifter” togs beslut om enligt
förslag och har så gått vidare till KS. Nedan följer ett yrkande om vissa förändringar i
”Anläggningsavgifter” vad avser ”tomtyteavgift” och hur detta ska tas ut vid anläggning.

Yrkanden: Skrivningen utgår från det förslag som nämnden hade att hantera vid föregående mötet
”VA-taxa För Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2021”. Yrkandet är
förändringar inom avsnittet Anläggningsavgifter (§§ 6-8) sid 4 och 5:
6.1 c) Tomtyteavgift ändras enligt följande:
V
c)

Tomtyteavgift
< 1200 m2
>1200 m2 per
m2 tomtyta

Per vattentjänst
S

Df

Dg

Samtliga
vattentjänster

11532 SEK

19236 SEK

7692 SEK

38460 SEK

9,61

16,03

6,41

32,05

Första textraden i 6.3 (sid 5) ändras enl. nedan till:
6.3 Tomtyteavgiften enligt 6.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar 80% av summan av
övriga……………
Till 6.7 (sid 5) angående uttag av bostadsenhetsavgift yrkas ett tillägg efter sista raden:
6.7 …….. tillkommande bostadsenhet. Se § 3 ” Definitioner” Avgiftsfaktorer, Bostadsenhet.

Kommentar: Yrkandet innebär en kostnadsförändring för fastigheter vid anläggning. För fastigheter
med mindre tomtyta upp till 1200 m2, kommer för alla storlekar en och samma tomtyteavgift tas ut
vilket kommer att öka kostnaderna framför allt för de mindre tomterna än vid tidigare taxa. Merparten
av fastigheter i ett verksamhetsområde torde ligga inom detta intervall. För större tomter beräknas
avgiften som tidigare per m2 tomtyta men maximeras till ett uttag upp till 80% av summan för övriga
anläggningsavgifter dvs tomtyteavgiften blir lägre för de större tomterna. Skillnaden mellan lägsta och
högsta tomtyteavgift minskar.
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