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Plats och tid KF-salen, Kommunhuset, klockan 14.20-14.45 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  
Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande  
 Eric Tranehag (L)   
 Susanne Johansson (S)  
 Barbro Sonesson (M)   
 Jenny Landernäs (M)  
 Peter Ristikartano (MP)  
 Sigrid Moser-Nyman (SD)  
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättare: Claes Gustavsson (SD), samt sekreterare Linnea Sten, 

kommunsekreterare Carina Iwemyr, teknisk chef Carina Elliott.   

  

Närvarorätt Tekniska nämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Sigrid Moser-Nyman (SD) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 5 november 2020 klockan 15.00 
 

Underskrifter  Paragrafer 124-125 

 Sekreterare ……………………………………………………………………… 

  Linnea Sten     
  

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Marijo Edlund (S) 
  

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Sigrid Moser-Nyman (SD) 
  

 

ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Tekniska nämnden §§ 124-125 
  

Sammanträdesdatum 2020-11-05 
  

Anslaget uppsättes 2020-11-06 

 

Anslaget nedtages 
 

 

2020-11-28 

Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Linnea Sten  
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TN § 124 

 

VA-taxa för Hallstahammars kommun fr o m 1 januari 2021   Dnr 530/20 

 

Nu gällande VA-taxa antogs av kommunfullmäktige den 25 november 2019 § 

130. Enligt taxan har tekniska nämnden rätt att besluta om årliga avgifts-

ändringar enligt indexuppräkning, konsumentprisindex, KPI, dock inte oftare 

än en gång årligen. Avgiftsökningar större än ovanstående indexuppräkning be-

slutas av kommunfullmäktige.   

 

Enligt vattentjänstlagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kostnaderna 

för den allmänna VA-anläggningen fördelas på de som är avgiftsskyldiga på ett 

skäligt och rättvist sätt. Eftersom anläggningsavgifterna i dagsläget inte täcker 

kostnaderna är fördelningen i nuläget inte rättvis. Den ojämna fördelningen ut-

gör en risk att andra delar inom VA måste nedprioriteras.  

 

Tekniska förvaltningen anför i skrivelse den 4 november 2020 bland annat att 

kommunen har i dag en hög exploateringstakt. I och med det täcker inte anlägg-

ningsavgifterna anläggningskostnaderna för vatten, spill- och dagvatten. En stor 

bidragande orsak är att kommunen fick ett villkor av länsstyrelsen, att ett antal 

fastigheter i Berg ska ingå i kommunens verksamhetsområde för kommunalt 

VA. Om anläggningsavgifterna inte ger full täckningsgrad, dvs. 100 % kommer 

detta att få långsiktiga konsekvenser för VA-ekonomin. I dag har vi en täck-

ningsgrad på 73,2 % i medel. 

 

VA-taxan består av två delar, anläggningsavgift och brukningsavgift. Verk-

samhetens behov är att höja anläggningsavgiften till 100 % kostnadstäckning. 

Förvaltningen har med anledning av höjningar inom anläggningskostnaderna 

arbetat fram förslag till höjning av anläggningsavgiften för 2021. I förslaget 

anges att höja anläggningsavgiften för typhus A (normalvilla) med 32 % till 

247 690 kronor inklusive moms. För typhus B (flerbostadshus) föreslås en höj-

ning om 21 % till 650 411 kronor inklusive moms. Konsekvensen av förslaget 

blir att kostnadstäckningen blir lägre än önskvärt och att anläggningskostnader 

delvis måste finansieras av brukningsavgifter.  

 

Med anledning av stora investeringsbehov samt höjning av KPI behöver bruk-

ningsavgifterna höjas med 2,4 %, varav höjning för KPI utgör 0,4 %. Avgift per 

m3 levererat vatten föreslås till 23:72 kronor inklusive moms. Nuvarande avgift 

är 23:16 kronor. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 november 2020 § 106.  
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Forts TN § 124 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

 

att upphäva sitt beslut den 25 november 2019 § 130 och från och med den 1 

januari 2021 fastställa ny VA-taxa för Hallstahammars i enlighet med en till 

ärendet tillhörande bilaga. 

 

______ 
Exp till: Kommunstyrelsen  
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TN § 125 

 

Installera laddstolpar på kommunförrådet  Dnr 563/20 

 

Peter Ristikartano (MP) väcker vid sittande sammanträde ärende gällande att 

installera laddstolpar på kommunförrådet.  

 

Marijo Edlund (S) yrkar att initiativet gällande att installera laddstolpar på 

kommunförrådet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 

 

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Marijo Edlunds (S) yrkande  

 

att ärendet gällande att installera laddstolpar på kommunförrådet ska behandlas 

vid ett senare tillfälle.  

 

______ 
Exp till: Peter Ristikartano (MP)  

              Teknisk chef  

 

 


