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Förord
I denna rapport presenteras resultatet av en studie som initierades av
Svenskt Vatten Utveckling genom en utlysning i januari 2015. Projektets
syfte har varit att ge ökad kunskap och tillgång till såväl rekommendationer
som verktyg för att beräkna lämplig nivå på anläggningsavgifter och särtaxa.
Projektgruppen har bestått av Anna Dahlman Petri, Fredrik Eklund och
Jenny Nyblom, WSP samt Krister Törneke, Joel Bladh och Robin Svensén,
Tyréns.
Studien har genomförts tillsammans med en grupp representanter från
kommunerna Nacka, Värmdö och Växjö, kommunalförbundet VA SYD
samt VA-bolagen Gästrike Vatten AB, MittSverige Vatten AB och NSVA.
De har bidragit med analysunderlag och medverkat i en workshop i november 2015 där underlag och resultat diskuterades. De har också lämnat värdefulla synpunkter på rapportutkastet. Ytterligare synpunkter lämnades av
deltagarna på ett diskussionsseminarium som arrangerades av Svenskt Vatten i april 2016 samt av kolleger på Norrtälje kommun, Svenskt Vatten,
WSP och Tyréns.
Vi vill rikta ett varmt tack till alla som på detta sätt har bidragit till projektet med sin kunskap och sina erfarenheter. Deras insatser har gett studien
den bredd och förankring hos Svenskt Vattens medlemmar som varit nödvändig. Det hindrar inte att de åsikter som framförs i rapporten är författarnas egna.
Under arbetet har ett antal frågor väckts som bara delvis blivit belysta
inom ramen för studien. Huvudsyftet har varit att belysa anläggningsavgifternas nivå utifrån en rad aspekter, såsom genomsnittliga kostnader, kommunernas likviditet och en rättvis fördelning mellan olika generationer av
brukare. Utifrån detta föreslås en arbetsmetod som vi hoppas ska bidra till
tydligare beslutsprocesser.
Däremot har fördelningen mellan olika typer av fastigheter, exempelvis
den mellan småhus och flerbostadshus, inte kunnat rymmas inom projektet. Det är en fråga om avgifternas konstruktion snarare än om deras nivå.
Det är vår förhoppning att denna rapport även ska ge ett bra kunskapsunderlag för en fortsatt diskussion om sådana frågor.
Stockholm den 9 september 2016
Anna Dahlman Petri, WSP

Krister Törneke
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Sammanfattning
Det är stor skillnad mellan olika kommuners anläggningsavgifter för vatten
och avlopp. Rapportens syfte är att ge vägledning och verktyg för att beräkna
lämplig nivå på anläggningsavgifter och särtaxa för vissa områden. WSP och
Tyréns har genomfört projektet, tillsammans med en grupp av kommuner.
Förslag till vägledning för arbetet med anläggningsavgiften innefattar
fem steg: 1) Beräkna genomsnittlig kostnad per fastighet för utbyggnad
av VA. 2) Bestäm utifrån detta den avgift för en ”normal” fastighet som
helt täcker kostnaderna och alltså motsvarar 100 procent täckningsgrad.
3) Identifiera eventuella skäl att välja en lägre täckningsgrad än 100 procent.
4) Beräkna de långsiktiga konsekvenserna av att välja en lägre täckningsgrad. 5) Utforma ett sammanvägt förslag till täckningsgrad och därmed nivå
på anläggningsavgifterna.
Det första steget är en nyckel för att beräkna möjligt avgiftsuttag och
bedöma om särtaxa är tillämpligt. Med en gemensam beräkningsgrund kan
begreppet täckningsgrad användas mer enhetligt och därmed jämföras mellan kommunerna. Det slutliga valet av täckningsgrad är ett politiskt beslut
som bör fattas med ett tydligt och väl dokumenterat underlag.
Rapporten omfattar fördjupningsstudier där en studie visar att det är stora
skillnader mellan kommunerna när det gäller hur kostnaden för anslutning
beräknas och används, och pekar på behovet av en mer genomarbetad kalkyl
som följs upp mot verkligt utfall. En genomgång av beslut och domar visar
rättspraxis för anläggningsavgifter samt när och hur särtaxa kan och bör
tillämpas. En annan studie visar att anläggningsavgifterna i Sveriges kommuner påverkas av flera faktorer som inte har med kostnaderna att göra.
Tillsammans med rapporten presenteras ett enkelt beräkningsverktyg för att
analysera och kommunicera kring den långsiktiga effekten av anläggningsavgiftens storlek.
Resultatet av studien som helhet kan sammanfattas i följande slutsatser:
• Kommunerna behöver ha aktuell kunskap om den genomsnittliga kostnaden för VA-utbyggnad. Kunskapen förbättras successivt genom kalkyl,
efterkalkyl och uppföljning av genomförda projekt.
• Kommunens beslut om anläggningsavgifternas nivå bör grundas på den
genomsnittliga kostnaden och en medvetet vald täckningsgrad mellan
0 procent och 100 procent.
• Konsekvenserna av att välja lägre täckningsgrad än 100 procent bör analyseras och vägas in i beslutet.
• Anläggningsavgifternas nivå ska uppdateras för att bibehålla täckningsgraden när kostnaderna förändras. Därigenom kan plötsliga större förändringar i avgiften undvikas.
• Om avgiften behöver förändras för att ändra eller återställa önskad täckningsgrad ska detta inte ske i alltför stora steg.
• Utgångspunkten vid tillämpning av särtaxa är att täckningsgraden för
aktuellt område ska vara densamma som med normaltaxa vid genomsnittlig kostnad.
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Summary
The range of connection fees for water and wastewater is large between different municipalities. The large range primarily depends upon the portion
of the actual costs the municipality chooses to recover through the fee. The
remaining costs which are not financed using connection fees usually come
from expanded loans which in the long run are paid off through tariffs.
The report suggests a new set of guidelines consisting of 5 steps for the
water and wastewater service provider to use while working with connection
fees.
1. Calculate the average network expansion cost per property connected.
2. Based on this cost select fee for a “normal” property which ensures
100% cost coverage.
3. Identify possible reasons to select less than 100% cost coverage.
4. Calculate the long term consequences of a lower cost coverage percentage.
5. Create a weighted proposal cost coverage and therefore the total connection fees.
The first step, to calculate average costs, is critical when calculating potential rates and design of connection fees. This step contains a number of
operations which are described in greater detail in the guidance document.
This calculation is also one of the bases for deciding if individualised tariffs
are appropriate.
Standardised calculation methods allow for easier and more accurate
comparison between the levels of cost coverage the tariffs provide for each
municipality. Ultimately the decision for how large a part of the costs are
covered by the end user is a political one which should be made on solid
foundations and with well documented information.
An in depth study shows that there are large discrepancies in how different municipalities calculate and apply connections fees. A standardised
calculation model which is followed up against the actual results should
form the base of more predictable costs. More predictable costs facilitate
long term work with determining connections fees.
The study also shows that the connection fees in Swedish municipalities
are impacted by a number of factors which are unrelated to the costs. A
regression analysis in the study shows that connection fees for buildings of
type A varies with, amongst other things, house prices, population density,
number of holiday homes, latitude and the organisation of the water and
waste water service provider
The connection fee has a long term impact on the municipalities water
and wastewater finances and therefore on the water tariffs. A study based
on the accounting of five municipalities show that the connection fees only
form a small part of the result – around 1.5%, or around 10% from a cash
flow perspective. The study is accompanied by a simple calculation tool for
analysing and communicating the effects of different sized connection fees
in relation to the investment costs.
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By going through a large number of court verdicts the report identifies
established precedence for the form and size of connection fees. It is also
clarified when individualised tariffs can or should be implemented.
The municipality is responsible to keep its tariffs up to date and to follow
the evolution of costs. A raise by 120 % over two years is not allowed if it
results in a considerable amount of money. Around 70 %, or 100 000 kr
(VAT included), is deemed to be a more reasonable limit for a Type A house.
The foundation for the current cost distribution between different properties is based on a form of social cost sharing, the so-called “utility-principle”. It means that the size of a property and the utility it extracts from
the water and wastewater services are the two guiding factors for the tariff.
This in turn means that properties of the same size having the same benefit
of water connection, regardless of location within the same municipality,
should pay the same amount.
There are limits to how small an apartment can be to be considered
as extracting the same utility. The land area fee can be no more than half
the total fee for a private home and an equal property (verdict of Supreme
Court). This is already the case in most municipalities.
Individualized tariffs should apply if there is a considerable difference in
operating costs and tariff which stem from the specific water and wastewater
conditions in the local area. It is the responsibility of the service provider to
show that these criteria are fulfilled. The cost coverage of the normal tariff
has to be accounted for in the investigation for individualised tariffs, and
the individualised tariff cannot have a higher cost coverage than the normal
tariff. Even if individualised tariffs have not been applied previously, this is
not a reason to abstain from individualised tariffs in the future.
The result of the study as a whole can be summarised with the following
conclusions:
• The municipality needs to have up to date knowledge of the average
cost of water and waste water expansion. The knowledge is successively
improved through calculations before and after construction as well as
through follow-up.
• The municipality’s decision about connection fees should be based on
the average cost and a conscious choice of cost coverage between 0% and
100%.¨
• The consequences of choosing cost coverage below 100% should be carefully analysed and considered.
• The level of connection fees should be updated to maintain the degree of
cost coverage when the costs changes. This avoids sudden large changes
in fees.
• If the fee has to change to maintain or restore a degree of cost coverage
this should be done in small steps.
• The starting point for individualised tariffs is that the degree of cost
coverage should be the same as the normal tariff is to the average cost.
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1.

Bakgrund och syfte

Det är stor skillnad mellan olika kommuners anläggningsavgifter för vatten och avlopp. År 2015 varierade avgiften för ett normalt enfamiljshus
(”typhus A”) mellan 40 000 kr och 274 000 kr inklusive moms med ett
medelvärde på 127 680 kr.1 Den stora spridningen beror dock inte enbart
på skillnader i kostnader för att ansluta fastigheter utan i första hand hur
stor andel av denna kostnad som kommunen väljer att ta ut genom anläggningstaxan. Det som inte finansieras via anläggningsavgifter kommer i de
flesta fall medföra ökade lån som på sikt betalas via brukningsavgifterna.
En nyckel för de kommunala VA-organisationerna när de ska beräkna
möjligt avgiftsuttag, finansieringsgrad och utformning av anläggningsavgifter är att räkna fram den genomsnittliga kostnaden för nyanslutningar.
Denna beräkning är också en av grunderna för om särtaxa är tillämpligt
(kostnaderna ska avvika beaktansvärt i jämförelse med andra områden, och
avvikelsen ska även bero på särförhållanden kopplat till området). För VAchefens verktygslåda har tidigare två fördjupningstexter tagits fram kring
hur man arbetar med dessa frågor i praktiken. Vid arbetet med dessa texter
upptäckte man dock att det finns behov av klarlägganden kring både rättspraxis och lämpliga metoder för beräkning av genomsnittlig kostnad för
anläggningsavgifter.
Det finns ett stort behov av att öka kunskaperna kring val av finansieringsgrad för nyanslutningar genom anläggningsavgifter och effekterna av
dessa val. Det behövs också kunskap om hur man går tillväga rent praktiskt
vid beräkning av genomsnittlig kostnad för nyanslutning och särtaxa. Dessa
frågor kommer säkerligen att öka i betydelse de kommande åren eftersom
trycket på de kommunala VA-huvudmännen att ansluta nya fastigheter
växer.
Denna studie ska fungera som både analys och förslag till praktisk vägledning. Vägledningen är avgränsad till att bestämma avgiftens nivå och svarar
inte på vilken taxekonstruktion som ska användas eller hur avgiften ska fördelas mellan de olika parametrarna om man följer Svenskt Vattens förslag.
Rapporten inleds med ett förslag till vägledning följt av ett diskussionskapitel där författarna resonerar kring olika frågeställningar och presenterar
sina slutsatser och ståndpunkter. Därpå följer fyra kapitel med fördjupningar
i olika frågeställningar. De innehåller egna slutsatser men bidrar också till de
övergripande slutsatserna och till vägledningen.
Om inte annat framgår av texten anges beloppen i rapporten exklusive
moms. När avgifter diskuteras ur kundperspektiv, såsom i kapitel 5 och 7,
anges de i regel inklusive moms.

1

Källa: http://www.svensktvatten.se/globalassets/organisation-och-juridik/vass/taxa/
taxestatistik_0704.pdf
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2.

Förslag till vägledning

2.1

Att arbeta med anläggningsavgifter

Grunden för anläggningsavgifterna utgörs av kostnaderna för VA-utbyggnad. Det är därför av stor vikt att denna kostnad beräknas och redovisas på
ett förtroendeingivande sätt. Det bör framgå tydligt i vilken utsträckning
anläggningsavgiften täcker kostnaden för aktuell och planerad VA-utbyggnad, det vill säga hur hög täckningsgraden är. Det utgör i sin tur ett viktigt
underlag vid beräkning av eventuell särtaxa. Här nedan presenteras utgångspunkter och metoder för sådana beräkningar.
Anläggningsavgifternas syfte är att finansiera VA-anläggningen för tillkommande fastigheter inom befintligt eller utökat verksamhetsområde för
allmänt VA vid anslutningstillfället. Anläggningsavgifterna är ett sätt att
fördela kostnaderna enligt vattentjänstlagens krav på rättvisa och skälighet
samt kommunallagens likställighetsprincip. Två fastigheter med i övrigt
identiska förhållanden ska betala lika stor avgift oavsett var i verksamhetsområdet de är belägna. När man talar om täckningsgrad syftar man därför
inte på en enskild fastighets grad av kostnadstäckning (avgift/kostnad) utan
det totala avgiftsuttaget för nyanslutningar i relation till den totala utbyggnadskostnaden.
En enskild fastighets anläggningsavgift ges bland annat av hur man i
taxan väljer att göra fördelningen mellan avgiftsparametrarna, det vill säga
mellan kostnads- och nyttoparametrar. Fastighetens utbyggnadskostnad är
därmed inte identisk med avgiftsuttaget. Utbyggnadskostnaderna varierar i
olika områden inom kommunen och avgiften gäller för alla områden.
Att välja nivå på anläggningsavgifterna är ett arbete som kräver tydlighet
och konsekvens. Det är lämpligt att arbeta i följande steg:
1. Beräkna genomsnittlig kostnad per fastighet för utbyggnad av VA.
2. Bestäm utifrån detta den avgift för en ”normal” fastighet som motsvarar
100 % täckningsgrad.
3. Identifiera eventuella skäl att välja en lägre täckningsgrad än 100 %
4. Beräkna de långsiktiga konsekvenserna av att välja en lägre täckningsgrad.
5. Utforma ett sammanvägt förslag till täckningsgrad och därmed nivå på
anläggningsavgifterna.
När nivån är satt ska sedan den summan fördelas på den taxekonstruktion
och det fastighetsbestånd som utgör underlaget. Denna vägledning stannar
vid att välja nivå. Vägledning för fördelningen på taxans parametrar ingår
inte. Taxans parametrar och inbördes fördelning skiljer sig i kommunerna.
I rättspraxis finns det klarlagt att tomtyteavgift inte får vara större än summan av de övriga avgifterna för fastigheten. I kapitel 7, Rättsfall avseende
anläggningsavgifter och särtaxa finns beskrivet de beslut och domar som kan
hänföras till olika avgiftsparametrar. Det ger dock ingen tydlig vägledning
om hur avgifterna ska fördelas på olika parametrar.
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2.1.1

Beräkna genomsnittlig kostnad per fastighet

En fördjupning till denna del återfinns i kapitel 4, Genomsnittlig kostnad som
underlag för anläggningsavgift.
Vid beräkning av genomsnittlig kostnad ska följande beaktas:
• Typ av utbyggnad i underlaget
• Anläggningsdelar i underlaget
• Typ av kostnader i underlaget
• Tidsperspektivet
Den genomsnittliga kostnaden för nyanslutningar beror av vad det är för
typer av områden som ska byggas ut i kommunen och under vilket tidsperspektiv det är aktuellt. Olika typer av utbyggnadsområden ger olika karaktär
på kostnader. Alla typer av områden som ska byggas ut ska med i kalkylerna
för genomsnittlig kostnad. Det finns inte i rättspraxis någon tydlig riktlinje
för hur val av områden ska ske och vilka kostnader som kan räknas med.
Här nedan presenteras en utgångspunkt för hur beräkningar och bedömningar kan göras. I figur 2-1 nedan visas en schematisk bild hur utbyggnadssituationen kan se ut i en kommun. Det finns ett verksamhetsområde (VO)
med utbyggd VA-anläggning i kommunen (det blå området i figuren).
Aktuella nyanslutningar utgörs av olika typer av områden där kostnaderna för anslutningen drivs av olika förutsättningar.
1. Exploateringsområde, där anslutning sker till ny bebyggelse med nya
lokalgator. Det kan vara många eller få fastigheter, anläggningen kan
byggas ut i en etapp eller flera, det kan vara nära eller långt bort från
befintligt verksamhetsområde.
2. Omvandlingsområde utanför VO med befintlig bebyggelse som har
enskilda VA-anläggningar men behöver allmän VA-försörjning (exempelvis gamla fritidsområden som blir till permanentboende). De kan
ligga nära eller långt från befintligt verksamhetsområde, omfatta många
fastigheter eller få, ligga utsträckt eller mer koncentrerat.
3. Omvandlingsområde inom VO där befintlig bebyggelse på fastigheterna väsentligt ändras, rivs eller ändrar användningsområde och fastig
hetsbildningen ändras så att ombyggnader av den allmänna anläggningen krävs.
4. Förtätning i områden inom VO vilket avser avstyckningar från befintliga fastigheter varvid nya, obebyggda fastigheter uppkommer som kan
bebyggas och kräver ny servis till befintlig VA-anläggning.

Figur 2-1

Verksamhetsområde och
utbyggnadsområden
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Alla dessa typer av utbyggnader ska tas med för att beräkna en genomsnittlig utbyggnadskostnad. Det viktigaste är att hitta de områden som
utgör ett representativt urval för den period som anläggningsavgiften ska
beräknas. Valet av områden har stor betydelse för utfallet av genomsnittligt kostnad per fastighet. Som underlag för urvalet kan utbyggnader som
gjorts i kommunen användas för att verifiera kostnaderna och för kommande områden krävs kalkyler. Det viktiga (igen) är att hitta den mix av
områden som skapar ett representativt genomsnitt för den utbyggnad som
anläggningsavgifterna ska finansiera.
De anläggningsdelar som ska tas med är det lokala ledningsnätet, tryckstegring och pumpstationer för respektive område. När det gäller redan
bebyggda områden ska även återställningskostnader tas med.
Huvudledningar som byggs för att ansluta området till ett befintligt system kalkyleras för sig och kostnaderna fördelas på alla nya fastigheter oavsett
område. I väldigt speciella fall kan överföringsledningar som enbart kan
försörja vissa fastigheter räknas in i det lokala nätet.
Normalt ska inte utförande av anläggningar i form av vattenverk eller
avloppsreningsverk inkluderas i underlaget för beräkning av anläggningsavgifter. De finansieras av brukningsavgifter. Även om de byggs enbart för
området i fråga är det inte lämpligt att ta med dessa utgifter. Var produktions- och reningskapaciteten är lokaliserad i kommunen ska inte spela
någon roll för anläggningsavgiften. Här kan det emellertid uppstå diskussion om en överföringsledning ordnas i stället för verk eller tvärtom. Se
vidare avsnitt 2.2, Att arbeta med särtaxa för anläggningsavgifter.
Det är däremot berättigat att ta med kostnader för den utökade kapacitet
i befintlig VA-anläggning som behövs för de tillkommande fastigheterna.
Denna kostnad behöver fördelas ut så att den belastar fastigheterna lika över
tid. Det ska inte belasta utbyggnaden för ett område mer därför att det råkar
sammanfalla i tiden med en större investering i huvudsystemet. Om dessa
kostnader kan beräknas så att de blir representativa för en längre period,
finns inte något behov av något schablontillägg för ”inköp” i befintlig VAanläggning.
De kostnader som ska ingå är de som normalt ingår i anskaffningsvärdet av en materiell tillgång, i det här fallet utförande av VA-anläggning.
Anskaffningsvärdet är inköpsbelopp och direkt hänförbara utgifter för att få
anläggningen på plats så att den kan börja användas. I inköpspriset räknas
in: mark (ledningsrätter), leveranshantering, installation, bygg- och anläggningsentreprenader, konsulttjänster, material etcetera.2
Egen tid, så kallad byggherrekostnader ska också ingå i underlaget för
anskaffningsvärdet.
Tidsaspekten för val av områden och säkerheten i kalkylerna är viktig för
resultatet av genomsnittlig kostnad. Att titta några år bakåt för att följa upp
utfall och att räkna på områden på tre till fem års sikt är lämpligt. Det är av
största vikt att följa utvecklingen och varje år uppdatera sin områdesmix så
att grunden för kostnaderna följer utbyggnadsstrukturen och att prisnivån
på entreprenader och andra kostnader följs. Det ger underlag för att jus2

1 RKR11.3 Materiella anläggningstillgångar (pdf, 292,5 Kb) juni 2012, BFN http://www.bfn.se/
redovisning/VAG/VL01-3-materiellaAT.pdf
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tera avgiftsnivåerna kontinuerligt och i jämnare takt än om man uppdaterar
med långa mellanrum. Det kan också bli aktuellt att vikta betydelsen av
ett område under den aktuella tidsperioden för att få en representativ mix.
Det är lämpligt exempelvis när ovanligt många fastigheter i en viss typ av
område byggs under kort period.
Större investeringar i huvudanläggningar för kapacitetshöjningar längre
tillbaka i tiden eller kända sådana som kommer att bli nödvändiga längre
fram kan också behöva ingå som underlag, men bara i den omfattning som
de behövs för utbyggnad under den aktuella tiden. Ett längre tidsperspektiv
kan också vara relevant för att se hur grunden för anläggningsavgifterna
utvecklas över tid, till exempel vid utbyggnad enligt en VA-plan. Det ger
en indikation på en väntad taxeutveckling men inte ett beslutsunderlag för
avgifternas storlek det närmaste året.
Sammanställning av kostnader
Nedan beskrivs en metod för beräkning av kostnaderna som grund för
avgifternas storlek.
1. Sammanställ kostnader för tidigare utbyggda områden de senaste 3–5
åren. Alla typer av områden ska vara med. Dela upp i lokala kostnader
i områdena och kostnader för att ansluta områdena till ett befintligt
system. Räkna upp kostnaderna till dagens prisnivå med lämpligt index
till exempel entreprenadindex för läggning av rör.
2. Sammanställ kalkyler för utbyggnadsområden de kommande 3–5 åren.
Dela upp i lokala kostnader i områdena och kostnader för att ansluta
områdena till ett befintligt system.
3. Bedöm om den mix av områden som tagits fram under punkt 1 och 2
utgör ett representativt urval för din kommuns genomsnittliga utbyggnad. Kanske behövs viktning av något eller några områden som annars
får för stort genomslag.
4. Räkna ut de genomsnittliga kostnaderna per fastighet för de lokala
kostnaderna.
5. Räkna ut de genomsnittliga kostnaderna per fastighet för att ansluta de
aktuella områdena till ett befintligt system.
6. Bedöm om det är aktuellt med tillägg för kapacitetsutnyttjande i befintlig eller ny anläggning för områdenas behov.
7. Summera totala utgifter för alla områden som utgör utbyggnadsbehovet för 3–5 år framåt i tiden.
Ovanstående beräkningssätt ger en summerad kostnad för hela utbyggnaden i kommunen Till rapporten har ett beräkningsexempel upprättats för
att illustrera metoden. Det återfinns som bilaga 6.
2.1.2

Beräkna den avgift för en ”normal fastighet”
som motsvarar 100 % täckningsgrad

När den genomsnittliga kostnaden för VA-utbyggnad är känd kan den
utgöra grund för nivån på anläggningsavgifterna för en normal fastighet.
Kostnaden jämförs med de avgifter som gäller inom kommunen. Man gör
en så kallad täckningsgradsanalys i syfte att kunna föreslå förändringar av
avgiftens storlek eller konstruktion. Täckningsgraden kommer att bli olika
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för respektive område. Avgifterna påverkas av vilka vattentjänster som byggs
ut i området, typ av fastigheter och fördelningen mellan taxans olika parametrar. Täckningsgraden på den totala utbyggnaden räknas ut som ett vägt
genomsnitt. Om den beräknade genomsnittliga kostnaden är representativ
för den VA-utbyggnad som planeras under kommande tre till fem år, kan
den sägas motsvara nivån på anläggningsavgiften vid 100 % täckningsgrad.
Det är dock viktigt att vara tydlig med vad man menar med en ”normal
fastighet”. Det kan vara ”typhus A” som ofta används vid jämförelse av
avgifter. Men det kan också vara någon annan typ av fastighet som är mer
representativ för utbyggnader i kommunen. Om utbyggnad för flerbostadshus är omfattande, kan det vara nödvändigt att även analysera kostnad och
avgift per ”bostad” eller ”lägenhet”.
2.1.3

Identifiera eventuella skäl att välja
en lägre täckningsgrad än 100 %

Valet av anläggningsavgifternas nivå är inte lagstyrt. Enligt 32§ LAV ska
en fastighetsägare inte behöva ”betala mer än vad som motsvarar fastighetens andel av kostnaden för att ordna VA-anläggningen”. Detta tolkas så
att den genomsnittliga täckningsgraden för anläggningsavgifterna i en VAanläggning inte får överstiga 100 %. Men det finns ingenting som hindrar
en kommun att besluta om en lägre täckningsgrad.
I det här steget tas en dialog med främst ledamöter i styrelse och nämnd
för att diskutera eventuella behov av att ha en annan täckningsgrad än
100 %. Det kan bli aktuellt om avgifterna behöver höjas så mycket för
att nå 100 % att det inte kan göras i ett steg (se kap 7 rättspraxis). Andra
anledningar kan vara en önskan att hålla nere kostnaden för att bosätta
sig i kommunen eller en bedömning att betalningsviljan är särskilt låg för
anläggningsavgifter. Det är viktigt att eventuella skäl för att inte eftersträva
full täckningsgrad dokumenteras och redovisas tydligt i det underlag som
tas fram inför beslut om kommunens anläggningsavgifter.
En fördjupad analys av befintliga påverkansfaktorer för anläggningsavgiften i Sveriges kommuner återfinns i kapitel 5, Samband mellan avgifter och
andra faktorer i samhället.
2.1.4

Beräkna de långsiktiga konsekvenserna
av att välja en lägre täckningsgrad

Om anläggningsavgifterna inte ger full täckningsgrad, kommer detta att
få långsiktiga konsekvenser för VA-ekonomin. I det här steget föreslås att
effekten beräknas och kvantifieras så att det kan tas med i beräkningen för
brukningsavgifternas utveckling över tid. De utgifter som inte täcks genom
anläggningsavgifter behöver finansieras genom lån som ger upphov till räntekostnader. Dessutom kommer de periodiserade intäkterna från anläggningsavgifterna inte att vara tillräckliga för att täcka avskrivningen av anläggningen.
Resultatet blir att de framtida brukningsavgifterna behöver vara högre än de
annars behövde vara. Det som inte finansieras via anläggningsavgifter för
berörda fastigheter behöver med andra ord betalas genom brukningsavgifter för hela VA-kollektivet. Det blir därmed en fördelningseffekt mellan de
befintliga- och de tillkommande fastigheterna inom kollektivet.
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En metod för att översiktligt beräkna hur framtida brukningsavgifter
påverkas av nivån på anläggningsavgifter presenteras i kapitel 6, Långtidseffekter av anläggningsavgiftens nivå.
2.1.5

Utforma ett sammanvägt förslag till
täckningsgrad och nivå på anläggningsavgifterna

När såväl kostnadsunderlaget som övriga hänsyn är kända och tydligt dokumenterade kan ett förslag till avgiftsnivå anges. Det bör då vara tydligt i
beslutsunderlaget vad som är givet utifrån lagar, regler och beräkningsgrunder, och vilket utrymme som finns för andra hänsyn. Det bör också framgå
hur beslutet om anläggningsavgift påverkar framtida brukningsavgifter.

2.2

Att arbeta med särtaxa för anläggningsavgifter

En fördjupning till denna del återfinns i kapitel 7, Rättsfall avseende anläggningsavgifter och särtaxa.
En särtaxa är ett avsteg från den sociala kostnadsfördelningsprincipen,
nyttoprincipen som gäller normalt, dvs alla inom kommunen betalar lika
för samma nytta per fastighet. En särtaxa gäller för ett geografiskt definierat
verksamhetsområde inom kommunen. Om en särtaxa finns ska det framgå
i kommunens VA-taxa och vilka fastigheter den omfattar. En särtaxa ska
tillämpas om följande två kriterier är uppfyllda samtidigt:
1. Kostnaderna avviker beaktansvärt i jämförelse med andra områden.
2. Avvikelsen beror på särförhållanden kopplat till området.
Det räcker alltså inte att enbart kostnaderna avviker, utan avvikelsen måste
bero på unika fysiska VA-förhållanden kopplade till området som ska byggas ut.
2.2.1

Beräkna kostnaderna för VA-utbyggnad i området

Kostnaderna för VA-utbyggnad i det aktuella området beräknas på samma
sätt som den genomsnittliga kostnaden enligt avsnitt 2.1.1, Beräkna genomsnittlig kostnad per fastighet. Därefter kan en bedömning göras om kostnaderna avviker från de genomsnittliga kostnaderna tillräckligt mycket för att
en särtaxa ska vara motiverad. Vi vet inte idag vad gränsen går för vad som
är tillräckligt mycket. Vi vet från rättsfall (se kapitel 7) att det är mindre än
50 % men nivån på den nedre gränsen är inte prövad. Det finns dock rättsfall som anger att det inte är så lite som 15 %. Det har över tid vuxit fram
en uppfattning i branschen som gör att vi uppskattar att skillnaden ska vara
minst 30 % för att en särtaxa ska kunna vara aktuell. Om det är väldigt få
fastigheter kan det krävas upp till 50 % skillnad.
Det kan vara klokt att vara försiktig med att kommunicera belopp innan
kostnaderna kan beräknas med säkerhet. En princip kan vara att utgifterna
minst ska vara upphandlade även om viss osäkerhet om totala kostnaden
fortfarande finns tills anläggningen är färdigställd. Har beslut fattats om
beloppen kan de inte ändras även om kostnaderna blir högre.
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2.2.2

Identifiera de fastigheter för vilka särtaxa kan bli aktuell

Ofta aktualiseras frågan om särtaxa i ett relativt tidigt skede, då kommunen
ska ta ställning till behovet av VA-utbyggnad enligt 6§ LAV. När utbyggnaden i ett område planeras har det stor betydelse hur många fastigheter som
ska vara med och dela på kostnaderna. Det uppstår lätt osäkerhet om hur
mycket förtätningar och tillkommande fastigheter som ska räknas med. Här
har rättspraxis sagt att det är nödvändigt att räkna med alla eventuella inom
överskådlig tid tillkommande fastigheter inom det geografiska området,
även utanför verksamhetsområdet. En ansats kan vara att använda kommunens översiktsplan för området vilket det också finns stöd för i rättspraxis
(se kapitel 7).
Särtaxans konstruktion ska beakta möjligheter till differentiering av
avgiften för olika typer av fastigheter i enlighet med den ”normala” avgiften.
I rättspraxis (se kapitel 7) har en särtaxa underkänts som satts som en fast
avgift per fastighet med motivet att den inte tar hänsyn till olika bebyggelsestruktur som normaltaxan gör.
2.2.3

Identifiera skälen för att tillämpa särtaxa

Det är viktigt att tydligt ange de ”särskilda omständigheter” i ett område
som medför att kostnaderna avviker i beaktansvärd omfattning från andra
fastigheter i verksamhetsområdet (31§ LAV). Det måste kunna visas.
Vad som anses som särskilda omständigheter skiljer sig från kommun
till kommun. I kapitel 7 finns ett antal rättsfall beskrivna som anger skäl
såsom överföringsledning som anses endast betjäna området, omvandlingsområde, markförhållande, kuperat, bergigt, långa ledningar per fastighet,
stora tomter, verksamhetsområde på ö. Dessa skäl är inte därmed alltid giltiga överallt. I en kommun med största delen åkermark kan berg vara ett
särförhållande och i en kommun med största delen berg, kan åkermark vara
ett särförhållande. Därför måste de fysiska förutsättningarna och omständigheterna utredas i varje specifikt fall.
2.2.4

Beräkna en lämplig avgiftsnivå

En lämplig nivå på anläggningsavgiften med särtaxa för området beräknas med
hänsyn till den täckningsgrad som tillämpas i verksamhetsområdet som helhet.
Ett vanligt misstag är att jämföra kostnaden för VA-utbyggnad i det aktuella
området med avgiften enligt den normala taxan. Men kostnad ska jämföras
med kostnad och avgift med avgift. Man bör därför eftersträva att anläggningsavgiften med särtaxa ska ge samma täckningsgrad vid utbyggnaden som den
genomsnittliga täckningsgraden i verksamhetsområdet som helhet.
2.2.5

Utforma avgiftens parametrar

Nästa steg är att utforma själva avgifterna i nivå och fördelning. När en
särtaxa ska beräknas är det viktigt att utgå från de parametrar och den fördelning som finns i den normala taxan. Det kan vara lämpligt att konstruktionen av en särtaxa är satt till ett index/faktor till de befintliga anläggningsavgifterna. Ett annat gångbart sätt är att lägga till ett belopp lika för alla
fastigheter som ett tillägg till normaltaxan.
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2.2.6

Beslut om särtaxa

När särtaxan är färdig i sin nivå och form är nästa steg att ta beslut om särtaxan i kommunfullmäktige för att en avgift ska kunna debiteras. Kommunfullmäktige skulle kunna fatta beslut om att särtaxa ska tas ut och grunderna
för beräkning och låta huvudmannen ta beloppen i ett senare skede. Ett
verksamhetsområdesbeslut i kommunfullmäktige kan tas med skrivningen
”särtaxa kan bli aktuellt för området Xby”. Det betyder att kommunen har
beslutat att förse området med allmän VA-anläggning och vilka fastigheter
som omfattas samt att kommunen ser att det finns särförhållanden som gör
att avgifterna troligen kommer att avvika från de normala. Avgifternas nivå
eller hur konstruktionen ska se ut behöver inte vara med i det beslutet.
Avgifternas nivå och konstruktion ska vara beslutad innan första förbindelsepunkten i området har meddelats fastighetsägaren, det vill säga när
fastighetsägarna blir avgiftsskyldiga. Självklart kan verksamhetsområdes
beslutet och särtaxan finnas i samma kommunfullmäktigebeslut.
Har en särtaxa beslutats för ett område ska i taxeföreskrifterna eller minst
kommunfullmäktigebeslutet som taxan hänvisar till regleras hur de ska förhålla sig över tid. För att följa prisutvecklingen och inte riskera att särtaxan
blir lägre än normaltaxan över tid är ett förslag på hantering att koppla
särtaxan med prisutvecklingen av normaltaxan.
Det geografiska område där särtaxa ska gälla ska vara angett i kommunens
författningssamling för normaltaxan, annars gäller normaltaxan. Tydligast
är att skriva in särtaxan i författningssamlingen (VA-taxan). Ett minimikrav
är att det där står vilka fastigheter som är undantagna från normaltaxa och
vilket beslut det hänför sig till.
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3.

Diskussion – kan man göra
rätt med anläggningsavgifter?

3.1

Vilken funktion fyller anläggningsavgifter?

Anläggningsavgifter är till sin natur en engångsavgift som fastighetsägaren
betalar när denne får tillgång till tjänsten, blir ansluten, för finansiering av
den anläggning som VA-huvudmannen byggt.
Varför ska fastighetsägaren betala en engångsavgift vid anslutning? Två
huvudskäl till detta kan urskiljas:
Kommunens eller VA-huvudmannens likviditet
Anläggningsavgifter är ett sätt att minska lånebehovet vid en VA-utbyggnad.
I kommuner med begränsat låneutrymme kan detta ha stor betydelse. Det
innebär dessutom lägre räntekostnader för VA-verksamheten. Men för fastighetsägaren innebär det motsvarande nackdelar. Avgiften måste finansieras
genom att denne avstår från något annat (sparande, annan investering) eller
själv lånar och betalar ränta.
Fastighetsägarens alternativ
Ur fastighetsägarens perspektiv motsvarar anläggningsavgiften en investering som ger ett värde under många år framåt. Det möjliggör därmed en
jämförelse med andra alternativ, till exempel att investera i en enskild VAanläggning och därefter bekosta löpande drift och underhåll. Skillnaden i
villkor för fastigheter inom och utanför kommunens VA-verksamhetsområde kan därmed uppfattas som mer rättvis. Om ingen anläggningsavgift
tas ut minskar incitamentet för fastighetsägare att själva lösa sin VA-försörjning,
och anslutning till den allmänna VA-anläggningen framstår som

alltför
attraktivt.
Det kan medföra ett tryck på kommunen att bygga ut


allmän
VA-försörjning
i områden där detta inte är kostnadseffektivt och där


det inte finns behov enligt 6§ vattentjänstlagen.


Nedan visas två figurer som illustrerar en ”normal” VA-verksamhets kost

nader
uppdelat i tjänster, typ av kostnader och hur de finansieras. Där fram
går att anläggningsavgifterna finansierar en del av de kapitalkostnader som


uppstår
för verksamhetens investeringar.

Figur 3-1


Figur 3.1
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och kapitalkostnader 








Finansiering av driftkostnader
och kapitalkostnader

En annan bild är den av Balansräkningen som visar vilka typer av tillgångar verksamheten har och hur de har finansierats. Här vet vi att balansomslutningen är mycket varierande beroende bland annat på hur huvudmannen har valt att finansiera utbyggnader. Generellt kan sägas att många
VA-verksamheter har låga balansomslutningar, speciellt när anläggningen
finansierats via skattebidrag, anläggningarna är avskrivna eller tillgångarna
aldrig tagits in i redovisningen vilket kan vara fallet vid exploateringsavtal.

Figur 3-2

Tillgångar och skulder
i balansräkningen

VA-huvudmannen har i ett likviditetssammanhang legat ute med pengarna
tills anläggningen blivit färdig att använda och reglerar sedan likviden vid
fakturering till fastighetsägaren. Kostnaden uppstår över tid, över nyttjandeperioden, i form av avskrivningar. Den finansiella kostnad som uppstår
när avgiften inte täcker anskaffningsutgiften vid aktiveringstillfället är ett
resultat av vald nivå men också av att det råder en eftersläpning av faktiska anslutningar. Den påverkan kan exempelvis bero på att huvudmannen inte kan ta fullt betalt av obebyggda fastigheter, väljer att inte debitera
obebyggda fastigheter eller har räknat med en viss förtätningsgrad i området
som inte inträffat ännu. Det får anses vara en effekt på marginalen men som
också kan tydliggöras i kvantitet i kalkyler för nivån.
Studien visar att det är relativt stora belopp som investerats och inbetalats
under senare tid i vissa kommuner och andra nästan ingenting (jämför med
nuvarande tillgångsvärde, se kapitel 6, Långtidseffekter av anläggningsavgiftens nivå). Det råder också stor spridning på vilken grad av finansiering som
man har valt för anläggningsavgiften.
I de studerade kommunerna har anläggningsavgifterna utgjort mellan 1
och 2 % av VA-verksamhetens årliga finansiering de senaste fem åren, se
tabell 6-5. Är det mycket eller lite? Utan anläggningsavgifter skulle brukningsavgifterna behöva höjas minst så mycket för att täcka kostnaderna.
Därtill skulle räntekostnader ha tillkommit. Studien har inte kunnat visa
hur räntekostnaderna hade utvecklats om de inte tagit in anläggningsavgifter, men det har tagits fram en beräkningsmodell som ska kunna visa på den
effekten i ett planeringssammanhang.
Projektledaren för utbyggnadsprojektet, ekonomistaben som sitter med
likviditetsfrågan och verksamhetsansvarig för totala VA-verksamheten har
ofta olika bild. När dessa sedan ska tala med de förtroendevalda och fastig
hetsägarna och motivera avgiften uppstår svårigheter. Det finansiella per19

spektivet är mycket en fråga om vem som betalar och när. I slutändan är
det fastighetsägarna gemensamt inom VA-kollektivet (nya och gamla) som
kommer att betala vad det kostar. Då blir finansieringsfrågan en fråga om
fördelningen mellan dem.

3.2

Nivån på avgifterna är ett
val som beror på flera faktorer

Anläggningsavgiften bestäms givetvis i första hand av kostnaden för VAutbyggnad. Kommunen ska kunna redogöra för hur kostnaden påverkar
anläggningsavgiften.
Men redan i frågan om vilka kostnadsposter som ska ligga till grund för
avgiften finns stor spridning i praxis. Den grundläggande principen bör
vara att det sammanfaller med anläggningens anskaffningsvärde, det vill
säga inköpspris och direkt hänförbara utgifter för att få anläggningen på
plats så att den kan börja användas. För att fortlöpande öka kunskapen om
dessa utgifter föreslås utvecklad efterkalkyl och uppföljning, se avsnitt 4.6.2.
Den andra frågan, där en mer likartad praxis är önskvärd, gäller vilka
investeringar som ska anses ingå i genomsnittlig kostnad för VA-utbyggnad
och därmed ligga till grund för anläggningsavgiften enligt normaltaxa. Ska
lokala vatten- och avloppsverk ingå? Ska överföringsledningar ingå? Ska
kapacitetsökning i befintliga huvudledningar eller pumpstationer ingå?
Eftersom både geografi och utbyggnadshistoria ger helt olika förutsättningar i olika kommuner är det svårt att slå fast tydliga regler kring detta.
Men det är viktigt att förhållningssättet är konsekvent. En överföringsledning kan inte ena stunden utgöra skäl för särtaxa och nästa stund ingå i
beräkningsunderlaget för genomsnittlig kostnad. Om så många investeringar
som möjligt, i den omfattning de förekommer, tas med i underlaget för
genomsnittlig kostnad, finns det inte något behov av något schablonpåslag
för ”inköp” i befintlig anläggning (avsnitt 4.4.2). Ett sådant påslag har visat
sig svårt att försvara vid rättslig prövning av anläggningsavgiften.
En tredje fråga berör takten på förändringar i anläggningsavgiften. En
kontinuerlig uppföljning av kostnaderna rekommenderas för att undvika
behovet av stora förändringar på kort tid. Om man till exempel kan visa att
kostnaderna ökar kraftigt är det motiverat att också höja avgiften i samma
takt för att bibehålla täckningsgraden. Det kan dock finnas behov av att öka
täckningsgraden på grund av förändrad policy eller för att återställa nivån
om det uppstått en eftersläpning. En sådan höjning av avgiften bör inte vara
alltför stor vid ett tillfälle utan kan med fördel delas upp över flera år.
Men studien visar att anläggningsavgifter inte enbart är en fråga om täckning av kostnader för utbyggnad av anläggningen. De är inte heller enbart
en likviditetsfråga. Den faktiska nivån har tydliga samband med andra faktorer än den VA-utbyggnad som den ska finansiera.
Eftersom självkostnadsprincipen råder inom VA-verksamheten är det
dock naturligt att tänka kostnadstäckning för avgifter. Det sker också totalt
sett där brukningsavgifter är det instrument ”som ser till att det går ihop”.
Är då brukningsavgifterna högre i kommuner med lägre anläggningsavgifter? Nej, det sambandet har inte kunnat visas i den här studien. Det finns
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alltför många samband mellan anläggningsavgift och brukningsavgift för att
just denna påverkan ska kunna konstateras.
Det är uppenbart att nivån på anläggningsavgifter också beror på andra
faktorer än kostnader. Studien har begränsats i att undersöka sådana faktorer som finns tillgängliga i offentlig statistik vilket gör analysen begränsad
(se kapitel 5, Samband mellan avgifter och andra faktorer i samhället).
Studien visar att det spelar roll om fastigheten är belägen i norra eller
södra Sverige, i vilken form (förvaltning eller bolag) VA-verksamheten
bedrivs, priserna på småhusmarknaden, andel fritidsfastigheter i kommunen och det historiska byggandet. Det är föga förvånande men intressant
att kunna belägga. Valet av anläggningsavgifternas nivå beror alltså inte bara
på kostnaderna.
Är detta acceptabelt för fastighetsägare och VA-huvudmannen? Nivån
ifrågasätts ofta när det planeras ett stort nytt utbyggnadsområde där den
rådande avgiften inte täcker kostnaden och frågan om särtaxa kommer upp.
Detta är ju ett krav enligt lagen om det finns beaktansvärda skillnader.
Om valet av nivå beror på fastighetspriser, utbyggnadstakt, kommunens
geografiska läge eller om verksamheten bedrivs i bolagsform, hur ska vi ta
hänsyn till det över tid och i en eventuell särtaxa? Det enkla svaret på den
frågan måste vara att samma relativitet ska råda för särtaxan som för nivån
på anläggningsavgifterna, vilket också rättspraxis uttrycker (se kapitel 7,
Rättsfall avseende anläggningsavgifter och särtaxa) om än med andra förklaringsvariabler. Det är därför viktigt att dessa val görs medvetet och transparent enligt förslaget till vägledning. Man skulle kunna kalla det den politiska
dimensionen.

3.3

Rättvis och skälig fördelning av avgifter

Det är viktigt att VA-branschen följer de redovisningsregler som gäller. Utan
bra ekonomiskt underlag är det svårt att ta rätt betalt. Det är delvis en
slutsats vi kan dra av diskussioner i den workshop som genomförts och de
erfarenheter författarna har av olika VA-verksamheters sätt att hantera till
exempel anskaffningsvärden.
Kommunen måste göra medvetna och långsiktiga val som går utanför
mandatperiodernas tidshorisont. Utbyggnaden av VA-anläggningen ska
styras av bebyggelsens behov för miljöns och hälsans skull. Utan långsiktig
planering, kalkyler och uppföljning går det inte att visa VA-kollektivet att
man tar rätt betalt enligt självkostnadsprincipen eller att kostnaderna fördelas rättvist mellan fastigheterna.
Rättvis är ett subjektivt begrepp som måsta tolkas. Tolkningsföreträde
har politikerna. Underlaget för kostnadsfördelningen på olika bebyggelsestruktur och över tid har dock tjänstemännen ansvar för och vi föreslår ett
transparent och tydligt tillvägagångsätt för att möjliggöra medvetna tolkningar. I rättspraxis får vi viss vägledning för hur vi får hantera nivåerna
över tid.
Särtaxa är ett avsteg från den grundläggande sociala kostnadsfördelningsprincipen där fastigheter med samma VA-nytta ska betala lika mycket oavsett kostnad att försörja dessa med VA. Det är därför särskilt viktigt att
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kunna visa hur kostnaderna fördelas i normalfallet för att kunna jämföra
kostnaderna. Först då kan man visa vilken VA-kostnadsdrivande faktor som
gör att fastigheter inom ett område ska betala en annan avgift. Att lagen
kräver att särskild avgift ska tas ut i det fall de här förhållandena finns gör
det inte lättare. Det är alltså tvingande att ta reda på hur den avgiften ska
se ut och hänsyn måste tas till de ”övriga faktorer” förutom kostnaden som
den ”normala” avgiften grundar sig på. Vi får liten men inte täckande och
delvis motstridig vägledning i rättspraxis (se kapitel 7, Rättsfall avseende
anläggningsavgifter och särtaxa). Det har bland annat gällt vilka kostnader
som får tas med (LTA-stationer) och antalet fastigheter som ska tas hänsyn
till i fördelningen.
I rättspraxis finns en tendens att gå relativt djupt in i vilka kostnader som
kommunen hävdar utgör anskaffningen, särskilt i mål för särtaxa och vid
jämförelse med normaltaxa. För att ta till undantaget särtaxa för anläggningsavgifter krävs därför att kommunen har hållit en konsekvent linje i
redovisningen och kan motivera eventuella avsteg.
Kan då en kommun välja att helt avstå från att ta ut anläggningsavgifter?
Det korta svaret på frågan är ja, det är fullt möjligt. Kanske är fastighetspriserna låga och betalningsviljan för anläggningsavgifter extremt svag. Kanske
har kommunen inte några problem att låna till den VA-utbyggnad som
ändå sker. Kanske visar den ekonomiska långtidsanalysen att anläggningsavgifter har mycket liten påverkan på framtida brukningsavgifter. Om det
inte finns skäl att ta ut anläggningsavgifter kan kommunen välja täckningsgraden 0 %, vilket är detsamma som att inte ta ut anläggningsavgifter. Men
konsekvenserna av detta val måste analyseras noga.
Att helt avskaffa anläggningsavgifter skulle säkerligen bespara kommunen en hel del mödosamt arbete. Men det skulle också skapa stora förväntningar på VA-utbyggnad på landsbygden, eftersom det för fastighetsägaren
framstår som billigare än att investera i en enskild anläggning. Och kravet
på skälig och rättvis grund gäller likafullt. En plötslig sänkning av avgiften
är lika orättvis som en plötslig höjning. En avveckling av anläggningsavgifter behöver sannolikt göras stegvis över en lång period för att tillgodose
skäliga anspråk på rättvisa för dem som nyligen betalat anläggningsavgift.
Argumenten för att avskaffa anläggningsavgifter och hur det i så fall ska ske
väcker frågor som sträcker sig utanför denna studie.

3.4

En gemensam plattform och medvetna val

Det är författarnas uppfattning att det inte finns ett rätt sätt att bestämma
anläggningsavgifternas nivå. Däremot finns det bättre och sämre sätt.
Ett mål med denna studie är att kunna skapa en gemensam plattform där
begrepp och termer används på ett likartat sätt. Det blir då möjligt att nå
fram till en mer enhetlig praxis vid sammanställning av underlag och beräkning av avgiftens nivå. Detta skapar i sin tur en tydlighet kring vilka vägval
som faktiskt kan göras utifrån olika hänsyn och ytterst utifrån den politiska
viljan i kommunen.
Vi förutsätter i den följande diskussionen att VA-kollektivet betalar hela
kostnaden för anläggningen. Det är inte detsamma som att täckningsgraden
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för anläggningsavgifter är 100 % utan att det inte finns några andra tillskott
till finansiering av kostnaderna för VA-verksamheten än de avgifter som
fastighetsägarna betalar. I de kommuner som undersökningen omfattar så
är det fallet. Vi vet dock att det är några kommuner i landet som väljer att
inte täcka alla kostnader med avgifter utan de skjuter till skattemedel. Det
framgår bland annat av de organisationer som studien omfattar men inte
exempelkommunerna.
Undersökningen visar på en spridning i förhållningssätt som finns hos
de undersökta kommunerna och vilka konsekvenser det får. Det är upp till
varje kommun, såväl VA-huvudmannen som kommunledningen att göra
valen på det förhållningsätt som de tycker är ”rätt” för dem.
Det är ytterst politikerna i en kommun som väljer att använda och
besluta om anläggningsavgifterna eller rättare sagt fördelningen av kostnaderna mellan nya och befintliga brukare inom VA-kollektivet. Vattentjänstlagens krav på rättvis och skälig fördelning ska uppfyllas. Det finns en stark
tradition av att ha anläggningsavgifter i Sverige. Det är dock inget lagkrav
att ha dessa (LAV 29 §) så länge det går att visa att rättvis och skälig fördelning sker av kostnaderna. Det är därför viktigt att den egna kommunen ser
till sin finansiering över tid och vem som betalar vad och när för att kunna
bevisa att det sker rättvist och skäligt. Det kan göras om man följer denna
vägledning. Utöver detta kan sedan val göras, lika över kollektivet, för att ta
hänsyn till andra faktorer som val av täckningsgrad.
Slutsatserna av studien sammanfattas här nedan. De har legat till grund
för den vägledning som föreslås i kapitel 2, Förslag till vägledning.
• Kommunerna behöver ha aktuell kunskap om den genomsnittliga kostnaden för VA-utbyggnad. Kunskapen förbättras successivt genom kalkyl,
efterkalkyl och uppföljning av genomförda projekt.
• Kommunens beslut om anläggningsavgifternas nivå bör grundas på den
genomsnittliga kostnaden och en medvetet vald täckningsgrad mellan
0 % och 100 %.
• Konsekvenserna av att välja lägre täckningsgrad än 100 % bör analyseras
och vägas in i beslutet.
• Anläggningsavgifternas nivå ska uppdateras för att bibehålla täckningsgraden när kostnaderna förändras. Därigenom kan plötsliga större förändringar i avgiften undvikas.
• Om avgiften behöver förändras för att ändra eller återställa önskad täckningsgrad ska detta inte ske i alltför stora steg.
• Utgångspunkten vid tillämpning av särtaxa är att täckningsgraden för
aktuellt område ska vara densamma som med normaltaxa vid genomsnittlig kostnad.
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4.

Genomsnittlig kostnad som
underlag för anläggningsavgift

4.1

Inledning

Den genomsnittliga kostnaden för utbyggnad av VA beräknas på olika sätt
i olika kommuner utifrån de lokala förutsättningarna och aktuella anslutningar. Det är även intressant att undersöka om det finns andra skillnader
som mer beror på olika angreppssätt, underlag och planering av utbyggnaden.

4.2

Syfte och mål

Syftet med denna del av studien är att analysera och jämföra olika kommuners tillvägagångssätt för att beräkna genomsnittlig kostnad som underlag
för anläggningsavgift.
Målet har varit att redogöra för skillnader bland de utvalda kommunernas tillvägagångssätt och även dra slutsatser om hur kostnadsunderlag för
VA-utbyggnad ligger till grund för hur anläggningsavgiften hanteras.

4.3

Metod

Ett urval av kommuner och kommunala VA-bolag har gjorts. Projektgruppen kom fram till att fem huvudmän bör tillfrågas för att få ett bra underlag
med variation i förutsättningar och angreppssätt. Identifierade VA-huvudmän blev:
• Gävle Vatten AB
• Nacka kommun
• VA SYD (exempel från Lunds kommun)
• Värmdö kommun
• Båstads kommun
Ett frågeformulär utformades bestående av en del med övergripande frågor
och en specifik del där fem olika typområden efterfrågades (se bilaga 1 och
2). De övergripande frågorna rörde dels genomsnittliga fördelningar och
värden samt en fritextdel kring hur arbetet med underlag för anläggningsavgift hanteras. Resultat av övergripande frågor framgår av avsnitt 4.4. Frågor
ställdes också om avskrivningstid och periodisering av anläggningsavgifterna. Resultatet av dessa redovisas i kapitel 6, Långtidseffekter av anläggningsavgiftens nivå.
Val av typområden lämnades öppet för de tillfrågade kommunerna att
själv välja baserat utifrån tillgängliga uppgifter som kostnadsunderlag och
resonemang kring hur olika kostnader hanterats. Totalt 25 typområden
ansågs vara lämplig storlek att analysera. Analysen begränsades till anläggningsavgifter för fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet. Resultat
från typområden framgår av avsnitt 4.5.
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En workshop tillsammans med de tillfrågade ovan genomfördes och
under detta tillfälle kompletterades uppgifterna genom diskussionsfrågor.
Resultat från workshop framgår av avsnitt 4.6.

4.4

Resultat, övergripande frågor

4.4.1

Fördelning av utbyggnad, genomsnitt

Uppgifter samlades in om kommunens VA-utbyggnad sett till totalt investeringsbehov under ett ”normalår” fördelat på:
• Förtätning av ströserviser inom befintligt verksamhetsområde
• Exploateringsområden3
• Omvandlingsområden4
Flera av de svarande kommenterade att det var svårt eller omöjligt att identifiera ett ”normalår”. Den bedömda genomsnittliga fördelningen av det
totala investeringsbehovet framgår av figur 4-1 nedan.
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Figur 4-1

Exploateringar

Förtätningar ströserviser

Fördelning av investeringsbehov hos tillfrågade huvudmän.

Fördelningen mellan olika utbyggnadsbehov varierar givetvis, men för stunden verkar omvandlingsområden utgöra merparten av investeringsbehoven
hos tillfrågade huvudmän. Detta ska även jämföras med figur 4-2 som visar
fördelningen av investeringsbelopp mellan de inkomna typområdena.
Vi har nog inget ”normalår”. Det har stått ganska stilla under ett antal år
och nu byggs det och planeras/projekteras för fullt.
4.4.2

Uppskattad täckningsgrad och schablonvärden

Huvudmännen tillfrågades även om generell täckningsgrad vid ”normal”
utbyggnad i kommunen. Spannet på detta var mellan 80–110 procent.
Detta ska ses som uppskattade värden, där metoden kan skilja sig mellan
kommunerna. Begreppet täckningsgrad har inte nödvändigtvis definierats
på samma sätt som förordas i denna rapport. I sammanhanget bör tilläggas
3

Med exploateringsområden avses detaljplanelagda områden för bostads-, affärs- och industriändamål.

4

Med omvandlingsområden avses i denna rapport befintlig bebyggelse som har enskilda VA-anläggningar men behöver allmän VA-försörjning (exempelvis gamla sommarstugeområden som blir till
permanentboende).
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att de med högst angiven täckningsgrad nyligen eller relativt nyligen gjort
en översyn av VA-taxan och sina anläggningsavgifter. Övriga kommentarer
var även i detta fall att ett ”normalår” inte finns och att variationen är stor
mellan olika projekt, se tabell 4-1.
Tabell 4-1

Inkomna uppgifter om hur den generella täckningsgraden ser ut
vid ”normal” utbyggnad.

Uppskattad
generell
täckningsgrad
vid ”normal”
utbyggnad

Värmdö

Nacka

Lund (VA SYD)

Gävle Vatten

Båstad

Full täckning då det
finns få styckningsmöjligheter/ Inte
full täckning då det
finns styckningsmöjligheter.

100 %
Finns inga
normalår

110 % totalt
(ny taxa), betydligt
lägre innan.

80 %
Normalår existerar
inte

100–105 %

Ett skäl som påtalades vidare i efterföljande korrespondens är eftersläpningen
från ett projekts påbörjan till anläggningsavgiften erhålls. Det gör det svårt
att svara i allmänna termer då variationen är stor mellan enskilda år.
Under 2015 projekteras två exploateringar där vi bygger allmänna ledningar
som kommer att byggas 2016 respektive 2016–2018. Sedan kommer anslutning av gamla exploateringar där inte alla tomter sålts förrän många år senare.
En annan parameter som nämns i sammanhanget är tomtytan och dess
betydelse för anläggningsavgiften och hur mycket man får tillbaka per
ansluten fastighet.
Vår anläggningsavgift bygger extremt mycket på fastighetens yta vilket ger ett
mycket stort spann om fastigheterna varierar i storlek inom ett område.
Likaså omnämns att styckningsmöjligheter kan erbjudas vilket kan ge
betydligt större täckningsgrad i framtiden. Täckningsgraden kan då vara
lägre till en början.
Två frågor gällde schablonvärden för utbyggnad av VA. Den genomsnittliga kostnaden för utbyggnad av VA efterfrågades dels i kronor per meter
ledningsgrav (vatten, spillvatten, dagvatten samlat) samt i kronor per meter
ledning. Även detta var svåra frågor att besvara. Här finns givetvis stora variationer med hänsyn till systemutformning (exempelvis självfalls- eller LTAsystem) likaså över landet med hänsyn till de geotekniska förutsättningarna.
De som angav svar uppgav ett spann på 6 000–9 000 kr/m ledningsgrav där
det högre värdet avsåg schakt i bergiga områden. På frågan om schablonvärdet kronor per meter ledning inkom endast ett svar, 4 000 kr/m.
Få inkomna svar och variationen bland dessa vittnar om svårigheten att
uppskatta, indirekt kalkylera och schablonisera VA-utbyggnad som varierar
mellan projekt och tid.
4.4.3

Underlag för kommande anläggningsavgift

Svaren på de övergripande frågorna visar på olika angreppsätt kring framtagande av underlag för kommande anläggningsavgift. En del av de tillfrågade huvudmännen befinner sig i en pågående översyn där den nya taxan
utgör underlag för inlämnade uppgifter. Olika tidsscenarier används, både
baserat på genomförda och på framtida projekt. I generella termer verkar
kommunerna titta framåt 8–10 år och uppskatta investeringsbehovet för de
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enskilda projekten de känner till baserat på schabloniserade värden och tidigare genomförda projekt. Det är främst kalkylerna och uppskattade investeringsbehov utifrån schabloner, och inte det verkliga utfallet, som ligger till
grund för anläggningsavgiftens storlek.
Uppföljningen av kalkyler sker inte systematiskt men däremot konstateras i flera fall att det är lätt att underskatta projektkostnaden i kalkylfasen.
På projektnivå finns en stor variation i hur dessa hanteras (se även avsnitt
4.5 kring typområden). Det framkommer även att VA-enheten i flera fall
saknar insikt i pågående projekts ekonomi när de inte själva är projektägare,
detta verkar särskilt gälla exploateringsprojekt. Projektägaren kan då vara
en exploatör där ett exploateringsavtal reglerar övertagande av anläggning.
I andra fall kan kommunens exploateringsenhet vara projektledare där VAutbyggnaden är en del av en större infrastrukturell utbyggnad. Även i dessa
fall kan ekonomiska uppgifter kring kalkyl, uppföljning och utfall vara svåra
att få fram.
De olika utbyggnadsprojekten verkar främst avgränsas till den lokala
utbyggnaden. Täckningsbidrag eller så kallade ”inköp” i huvudsystem (redan
utförda eller planerade större anläggningar som överföringsledningar, större
pumpstationer etcetera.) som en förutsättning för att ansluta fler fastigheter
ingår i huvudsak ej i den enskilda projektekonomin utan hanteras för sig.
Se även avsnitt 4.6.
Utbyggnadsprojekten inom förändringsområden och centrumområden läggs
separat från huvudledning och andra tillkommande investeringsprojekt.
I ett fall avsåg huvudmannen att hantera denna typ av inköp som ett generellt schabloniserat påslag om 5 % av anläggningsavgiftens storlek. Detta
ogiltigförklarades vid prövning i förvaltningsrätten som angav att täckningsgraden inte får vara större än 100 % enligt vattentjänstlagen.
Hos flera av huvudmännen har höjningar av anläggningsavgiften skett i
större steg och i något fall även behövt delas upp i flera steg till följd av den
stora förändringen (se kapitel 7, Rättsfall avseende anläggningsavgifter och
särtaxa med rättsfall kring hur mycket en avgift får höjas vid ett tillfälle).
Några viktiga slutsatser:
• Kalkyler och schablonberäkningar ger ofta en underskattning
• Det är svårt att uppdatera anläggningsavgifterna utifrån aktuella kostnader vilket kan leda till en eftersläpning av avgifternas nivå

4.5

Resultat för olika typområden

4.5.1

Inkomna svar

Inkomna frågeformulär var ej komplett ifyllda och i många fall saknades
underlag på en detaljeringsgrad likt frågeformuläret. I flera fall fanns enbart
uppgift om utgift och inkomst utan bakomliggande kalkyl. Typområdena
består av både genomförda och planerade projekt, och huvudmännen valde
själva ut typ av område, storlek på område, antal fastigheter, investeringsbelopp etcetera. Genomgång och sammanställning av frågeformulären genomfördes tillsammans med kompletterande frågor kring underlaget som lämnats in och svaren vittnar om svårigheten att ta fram detaljerat underlag och
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bakomliggande kalkyler. I flera fall saknas projektekonomin helt, särskilt då
andra än VA-enheten bedrivit utbyggnadsprojektet vilket gjorde att projektet inte gick att använda som ett typområde (se vidare under avsnitt 4.6).
En första analys baserat på 21 typområden togs fram inför gemensam
workshop och utökades sedan till totalt 28 typområden.
Inkommen data redovisas i tabell 4-2 nedan.
Tabell 4-2

Inlämnade uppgifter i frågeformulär för de fem tillfrågade VA-huvudmännen.
Nacka

Värmdö

VA-syd /
Lund

Gävle

Båstad

Summa

Typområden inkomna

6

5

5

6

6

28

Varav omvandlingsområden

3

4

0

4

3

14

Varav exploatering

3

1

5

2

3

14

Med info om investering

6

5

5

6

6

28

Varav fördelad på olika poster

1

5

3

2

1

12

Med info om inkomst via anläggningsavgift

6

5

5

6

6

28

Information

Av tabell 4-2 framgår att antalet inkomna typområden fördelades lika mellan omvandlingsområden och exploateringsområden.
Med exploateringsområden avses detaljplanelagda områden för bostads-,
affärs- och industriändamål. De exploateringar som förekom bland inkomna
typområden innehöll både förtätningar av bostadsområden (styckning av
fastigheter), nya bostäder samt nya handels- och industriområden.
Inkomna belopp avseende investering och inkomst i SEK redovisas
exklusive moms.
4.5.2

Investeringsbelopp och för olika områden

Underlaget visar att de tillfrågade kommunerna har absolut störst kostnader
i samband med VA-utbyggnad i omvandlingsområden. I figur 4-2 ses fördelningen av inkomna typområden med hänsyn till (verkliga och uppskattade) investeringsbelopp.
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Figur 4-2
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Investerat
Omvandlingsområden

Investerat
Exploateringsområden

Fördelning av investeringsbelopp för olika områden.

Denna figur ska jämföras med figur 4-1 som visar ungefär samma bild men
en något högre andel exploateringar (anmärkning: Förtätningar/ströserviser
ingår här i stapeln exploateringsområden). Några av fritextsvaren tyder på
att man genomgått en intensiv utbyggnad av omvandlingsområden som
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nu allt mer börjar skifta över mot exploateringar. Möjligen kan figur 4-1
därmed ses som en mer framtidsorienterad bild och figur 4-2 som en ögonblicksbild av nuläget.
I figur 4-3 framgår fördelningen av typområdena mellan omvandlingsområden och exploateringsområden efter antalet fastigheter inom vissa
intervall. Utbyggnadskostnaderna per enskild fastighet skiljer sig rimligen
åt baserat på områdets storlek.
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Antal områden fördelade med hänsyn till antalet fastigheter för
olika typområden

Vi ser att omvandlingsområden i huvudsak består av ett större antal fastigheter (vanligtvis enskilda villor) medan exploateringsområden främst utgörs
av färre fastigheter (ofta flerbostadshus eller industri/handel).
Tabell 4-3 visar en sammanställning av inkomna typområdens investeringar i SEK fördelat mellan omvandlingsområden och exploateringar.
Tabell 4-3

Sammanställd investering per fastighet för omvandlingsområden, exploateringsområden samt gemensamt belopp
(summa i SEK exklusive moms).

Investering/fastighet (28 typområden)

Genomsnitt

Median

Omvandlingsområden (14 st)

219 000

213 000

Exploatering (14 st)

190 000

129 000

Investering/fastighet totalt

205 000

189 000

4.5.3

Fördelning av kostnader

I 12 av totalt 28 typområden redovisas kostnadsfördelningen på olika poster.
I figur 4-4 redovisas i vilken utsträckning olika poster särskiljs i enkätsvaren.
Av figuren framgår att projektering, projektledning, byggledning och entreprenadsumma alltid särskiljs bland de inkomna svaren. I vissa fall ingår geoteknik i projektering. I vissa fall ingår byggledning i projektledning. Under
annan post tillkom förslag på för- och efterbesiktning samt vibrationsmätning (vid bergschaktsarbeten) vilket är vanligt i omvandlingsområden.
Motsvarande fördelning med hänsyn till kostnad för 11 inkomna svar
ses i figur 4-5. Där framgår att entreprenadsumman totalt dominerar kostnadsbilden med över 80 procent. Övriga poster fördelas någorlunda jämnt
mellan 2 och 6 procent. Den största enskilda kostnaden utöver entrepre29

nadsumman utgörs av ”Tillstånd, bygglov och dispenser”. Även inbringandet av ledningsrätt har angetts under denna post.
Projektering

100

Geoteknisk underökning

42

Tillstånd

25

Bygglov, dispenser

50

Projektledning
(inkl. kommunens egna tid)

100

Byggledning

100

Entreprenadsumma

100

Annan post – för- och efterbesiktning, vibrationsmätning

42

0

Figur 4-4
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Fördelning mellan olika kostnadsposter hos tillfrågade huvudmän.
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Fördelning av olika kostnadsposter hos tillfrågade huvudmän.

Jämförelsen mellan kalkylerad summa och verklig summa kunde enbart
utläsas i sex typområden, varav två omvandlingsområden och fyra exploateringsområden. se figur 4-6. Variationen var stor åt båda håll men underskattning av kalkylen är vanligast även om skillnaden var marginell i två av fallen.
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Skillnad i kalkylerad summa och utfall. Differens i procent framgår ovanför stapeln med utfall, minusvärde betyder att utfallet
blev lägre än kalkylen och positivt värde betyder att utfallet blev
högre än kalkylen.
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Att enbart cirka en femtedel av typområdena har en uppföljning mot
kalkylerat värde visar att det finns ett stort behov av uppföljning.
4.5.4

Inkomst från anläggningsavgifter

Inkomsten av anläggningsavgift i typområdena (28 stycken) har sammanställts för de olika utbyggnaderna (omvandlingsområden, exploateringar)
och gemensamt som framgår av tabell 4-4
Tabell 4-4

Sammanställd anläggningsavgift per fastighet för omvandlingsområden, exploateringsområden samt gemensamt belopp
(summa i SEK exklusive moms).

Anläggningsavgift/fastighet (28 typområden)

Genomsnitt

Median

Omvandlingsområden (14 st)

140 000

140 000

Exploatering (14 st)

437 000

131 000

Totalt

289 000

136 000

Att skillnaden är så pass stor hos exploateringsområden för genomsnittsvärde och medianvärde beror på stor variation på projektens storlek och
typ. Förtätningar inom befintligt nät och anslutning av större kommersiella fastigheter och typområden med mindre enskilda villor inryms i denna
kategori. Detta påverkar även differensen på total nivå. För omvandlingsområden är genomsnitts- och medianvärdet i stort sett lika.
Relationen mellan investering och inkomst i tabell 4-3 och 4-4 hos tillfrågade huvudmän leder till en täckningsgrad som framgår av tabell 4-5.
Tabell 4-5

Sammanställd täckningsgrad för inkomna typområden (28
stycken) som relation mellan investering och inkomst.

Täckningsgrad

Genomsnittsvärde viktat
med hänsyn till summa (SEK)

Medianvärde

Omvandlingsområden (14 st)

64 %

67 %

Exploateringsområden (14 st)

143 %

102 %

72 %

97 %

Totalt

Variationen mellan enskilda projekt är stor. Omvandlingsområden ger en
påtagligt mindre kostnadstäckning än exploateringsområden. Endast tre
omvandlingsområden av typområdena har mer än 100 procents täckningsgrad.
Merparten av exploateringsprojekten har över 100 procents täckningsgrad, och variationen är stor, i två fall är täckningsgraden över 600 procent.
Variationen för de olika områdena framgår av figur 4-7 och 4-8. Nummer på x-axeln utgör de olika typområdena inom kategorin omvandlingsområden respektive exploatering.
Omvandlingsområden ger en mindre kostnadstäckning än exploateringsområden. Det är en någorlunda samlad bild med merparten under 70 procents täckningsgrad.
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Variationen inom exploateringsområden är stor. De mest ”lönsamma” projekten är rena förtätningsprojekt som egentligen enbart avser nya serviser
och där befintlig anläggning i övrigt nyttjas.
4.5.5

Samordning med annan infrastruktur

En fråga för respektive typområde gällde samordning med övriga lednings
ägare eller väghållare och om detta medförde några besparingar. Svaren visar
att när samordning med andra ledningsslag eller andra kommunala anläggningar (gator, gc-väg, belysning etcetera.) sker, verkar detta inte leda till
någon egentlig kostnadsbesparing. En anledning till att samordningsvinst
uteblir är sannolikt att olika ledningsslag ligger på olika djup och har olika
återfyllnadskrav. Dessutom kan samordningen i sig medföra större resursbehov före och under byggskedet.
Vi försöker alltid få med fiber/el/belysning, främst för att visa på samordning
inom kommunkoncernen.
4.5.6

Uteblivna inkomster

I ett fall där typområdet utgjordes av ett genomfört projekt för några år
sedan har huvudmannen kunnat ta hänsyn till att de beräknade avgifterna
inte kunnat debiteras fullt ut. Det rör sig i detta fall om fastighetsägare
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som väljer att behålla sitt enskilda vatten och därmed, beroende på taxans
konstruktion, eventuellt betalar en lägre avgift. Det kan också handla om
ersättning för så kallad ”onyttigbliven enskild VA-anläggning” (40§ LAV),
som ibland belastar VA-utbyggnad i omvandlingsområden.
Rent generellt verkar inte de tillfrågade göra någon sådan schablonartad
reducering av intäkten i kommande eller pågående projekt, antagligen för
att det är en svårbedömd post.

4.6

Resultat från workshop

En workshop ihop med samtliga deltagande kommuner i studien genomfördes i slutet av november 2015. Vid detta tillfälle kompletterades uppgifterna genom diskussionsfrågor och arbetsuppgifter.
De delgivna resultaten nedan bygger på diskussionen och de medverkandes åsikter. I vissa fall anges citat för att belysa ett resonemang.
4.6.1

Vilka poster ska ingå i underlag för anläggningsavgifter?

Deltagande kommuner verkar i mångt och mycket hålla med om att de
föreslagna posterna i frågeformuläret (angivna i figur 4-4) var rimliga.
Likaså konstaterades att för att kunna göra en bra för- och efterkalkyl
behövs en uppdelning.
Kommentarer kring uppdelningen av posterna var att geoteknik inte alltid utförs så den kan eventuellt bakas samman med projektering.
Det fanns också åsikter om att projektering bör kompletteras med utredning/förstudie eftersom ett projekt börjar med tidiga utredningar som också
är kostnadsbärande. En vidare diskussion kring detta mynnade i att även
utredningar som inte leder till faktiska projekt bör ingå i posten projektering och fördelas ut på de faktiska projektens ekonomi eftersom även dessa
”idéfaser” belastar det slutliga valet av VA-anläggning.
Förslag på poster under rubriken ”Annan post” som nämndes på workshopen var:
• ”Inköp” i befintliga och planerade VA-anläggningar (se avsnitt 4.6.3)
• Ledningsrätt och kostnader förknippade med denna.
• Sätta upp vattenmätare
• Faktureringsarbete (OH-kostnad)
• Kundtjänst och informationshantering kring projektet
• Kostnader för intrångsersättning
• Ersättning för onyttigbliven enskild VA-anläggning
• Kostnader för att utreda natur- och kulturvärden inklusive arkeologi.
• Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete (KMA) som exempelvis fram
tagande av arbetsmiljöplaner.
En annan indelning skulle kunna vara att skedesindela kostnaderna för ett
projekt:
1. Planeringsprocess – 2. Genomförande – 3. Drift.
Punkt ett skulle då innefatta utredning (inklusive detaljplanearbete inklusive remisshantering), projektering (inklusive eventuell geoteknik, tillstånd
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inklusive samråd och samrådsunderlag med Länsstyrelsen samt Kvalitets-,
miljö- och arbetsmiljöarbete (KMA)), bygglov och projektledning.
Punkt två utgörs i huvudsak av entreprenadsumman och byggledning.
Entreprenadsumman kan delas upp baserat på avskrivningstid, ledningar
(ofta 50 år) och anläggningar som pumpstationer (kortare avskrivningstid).
Punkt tre, driftaspekten är inte medtagen och ligger i huvudsak på brukningsavgiften men det framkom hos mötesdeltagarna att det alltid finns
vägval redan i planeringsskedet som ger olika driftkostnader. Som exempel
nämndes LTA- enheter där pumpenheten kan anses vara en investering som
kostar förhållandevis lite att anlägga men mer i driftskedet. Det ska jämföras
mot en traditionell pumpstation som kostar betydligt mer att anlägga men
som har en längre livslängd och erfordrar mindre total drift per brukare.
Vi kan bygga en billig anläggning för att klara budget men med dyrare drift
eller tänka långsiktigt och bygga dyrt (vilket kräver mindre drift).
Andra fakta och frågeställningar som berördes på workshopen i anslutning
till denna fråga:
• Det skiljer mycket i kostnad för hantering av tillstånd avseende olika projekt (mer för omvandlingsområden än för exploateringsområden).
• Skattesubvention nämns ofta som ett behov vid kostsamma VA-projekt.
• Projekt stängs generellt inte i önskvärd takt och att det då är svårt att få
med kostnader i enskilda projekt på ett bra vis. Delavstängning bör til�lämpas. När projekt bedrivs av annan, exempelvis exploateringsenhet bör
det ställas krav på delrapportering.
• Överklaganden går inte att förutse men de fördyrar och förskjuter en
process flera år. Hur ska de hanteras?
• Det framkommer även att det är svårare att följa VA-utbyggnaden i ett
större stadsbyggnadsprojekt där VA inryms som en av flera delar. Detta
gäller till exempel exploateringsprojekt som uppförs av en exploatör där
anläggningen sedan övertas genom ett exploateringsavtal. Likaså fanns
exempel där VA anlagts som en del i ett större projekt och där projektledaren inte tillhört VA-enheten utan en annan enhet på kommunen
(till exempel en exploateringsenhet) och där uppgifter om anläggningens
kostnad saknades eller inte fördes vidare till VA-enheten:
Det finns inga uppgifter om kostnader eftersom det är ett byggherreprojekt
som är rätt vanligt. De exakta kostnaderna har vi inte fått av exploatören.
Kostnader och intäkter regleras via exploateringsavtal och kan se lite olika ut.
• En vanlig fråga rör kostnaden för befintliga och planerade anläggningar
som är nödvändiga för den aktuella VA-utbyggnaden, till exempel vattenverk, pumpstationer och överföringsledningar. Frågan om anläggningsavgiften ska ge ett så kallat täckningsbidrag för dessa kostnader diskuteras närmare i avsnitt 4.6.3 nedan. De ska dock inte betraktas som
kostnader i själva utbyggnadsprojektet.
• En missvisande initial kalkyl gör att man hamnar fel från början både i
politisk förankring och för budgetering.
Den första kalkylen som gjordes för ett stort projekt och som drogs för politikerna i nämnden var 250 Mkr. Projektet blev sedan 200 Mkr dyrare. Det
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berodde på att man underskattat framdriften. När man satte sig ner och gick
igenom del för del insåg man att m/rörgrav/dag blev 13 m istället för 27 m –
en brutal skillnad på 7 mil bergschakt. Helt fel från start.
4.6.2

Efterkalkyl och uppföljning.

Deltagarna på workshopen fick följande påstående att ta ställning till:
Det är svårt att få fram tillräckligt underlag i kommunerna för att räkna fram
genomsnittlig kostnad som underlag för anläggningsavgifter. Det finns ett stort
behov av efterkalkyl och uppföljning.
• Är slutsatsen riktig?
• Vilken lösning ska projektet föreslå?
Deltagarna konstaterade att slutsatsen stämde, däremot fanns ingen entydig
lösning att föreslå.
Diskussionen mynnade ut i att man behöver titta på varje del så noggrant
det går men även se på verksamhetsområdet utifrån ett helikopterperspektiv: Vad ingår nu, vad ingår imorgon och vad behövs för att det ska vara
genomförbart? Det framkom också att man ofta tänker grovt kring hela
kommunen (medelavgift, schabloner av tidigare erfarenhet) och baserar
framtida utbyggnader på historik utan en egentlig genomförd kalkyl av det
specifika projektet. Undantag finns givetvis.
Tidsaspekten lyftes i och med att projekttidplaner ofta underskattas.
Eftersom en fördröjning i tid leder till merkostnader, särskilt i entreprenadskedet, bör stor vikt läggas vid planering av projektet och då särskilt
kring genomförbarheten och byggbarheten (framdriften) för att undvika
kostsamma stillestånd. Här fanns en direkt koppling till kunskapen om de
praktiska förhållandena på en byggarbetsplats i projektörsleden. Det måste
vara byggbart och genomtänkt med hänsyn till framdrift. En projektuppföljning skulle vara värdefullt, likaså ett större utbyte mellan projektör och
byggledare, som gärna bör tas in så tidigt som möjligt till exempel som
granskare i planerings- och projekteringsfasen.
Likaså lyftes arbetsmiljöaspekten och de följder som kan uppkomma av
ett undermåligt förarbete. Det startar redan vid projekteringen och den
arbetsmiljöplan som byggarbetsmiljösamordnaren för planering och projektering (BAS-P) ska ta fram. Det kan vid övertagandet i utförandeskedet
leda till att projektet inte blir byggbart ur ett arbetsmiljömässigt hänseende
– en stillastående entreprenad kostar massor.
Projektledarnas egen tid togs också upp där ett högt tryck medför att man
snabbt rusar in i nästa projekt och inte genomför någon uppföljning eller
ger återkoppling till sina kollegor, inte heller tar in erfarenheter från andra.
Idag finns det inget krav på återkoppling från projektledare, man stressar
vidare och ”grottar” ner sig i nästa projekt och släpper helt det gamla.
Likaså konstaterades att det är bra att jobba aktivt med etappindelningar i
utbyggnadsprojekt för att få delavslut och bättre uppföljning för kommande
etapper.
Hur man för kostnader på olika kostnadsbärandekoder verkar variera.
Om man aktivt för in kostnader noggrant på olika koder (exempelvis de
poster som diskuterats ovan) kan dessa följas och ge lämpliga nyckeltal för
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motsvarande utbyggnader längre fram för liknande projekt. I vissa kommuner förs i princip allt på samma kod (vanligen entreprenadkostnader),
oavsett vad det innefattar, för att det är enklast.
Huvudsaken att man håller budget, det är det viktiga för investeringen.
Det framkom även lite kritiska röster kring hur affären hanteras och behovet av att tänka affär genom hela projektet. Avsaknaden kan bero på de
enskilda projektledarnas ekonomikunskaper och där togs även glappet mellan ekonomer och projektledare upp i VA-organisationen:
Det behövs ekonomer som förstår VA och duktiga projektledare inom VA som
förstår ekonomi för att affären ska bli bra.
En anknytande diskussion fördes kring bokföring och hur stora utbyggnadskrav och förändringar av ett VA-system leder till ett ”bolag i bolaget”
parallellt med pågående drift och underhåll. Ett sådant större projekt kan
leva under flera år och riskerar att enbart hamna på ett balanskonto. När
anläggningen till slut ska börja tas i anspråk uppkommer stora obalanser i
resultaträkningen vilket kan leda till att anläggningsavgifterna höjs mycket
vid ett enskilt tillfälle.
Det föreslogs att kostnadsunderlag ska begäras in i alla skeden och följas upp mot utfallet, den slutliga investeringen. Ett konkret förslag som
uppkom var att skapa en nationell erfarenhetsbank för olika genomförda
projekt där projektledare kan delge sina erfarenheter. Då skulle erfarenheter
från andra projekt kunna tas in tidigt i ett projekt.
4.6.3

Täckningsbidrag till andra delar av anläggning

Vilka investeringar som ska ingå i underlaget för anläggningsavgift diskuterades på workshopen. Frågeställningen var följande:
Vilka investeringar ska ingå i underlaget för anläggningsavgifter – bara det
lokala ledningsnätet eller del i det huvudsystem som är en förutsättning för
att ansluta fler fastigheter? Om ja, till vilken nivå?
Diskussionen var inte entydig. Som konstaterats tidigare i avsnitt 4.4.3
använder få kommuner täckningsbidrag för huvudsystem i kalkylering
och budgetering av enskilda projekt. Det fanns även åsikter att man borde
använda ett generellt täckningsbidrag som inrymde områdets investering
samt beräknade investeringar för att ansluta området samt en del i avloppsreningsverk och vattenreningsverk.
En deltagare lyfte problematiken kring svårigheten att motivera täckningsbidrag och var gränsen ska dras för dåtid, nutid, framtid, likaså vad
som ska ligga på den enskilde brukaren respektive kollektivet som helhet.
En del förtätningar kommer flera år senare i ett enskilt område och då kan
förutsättningarna ha förändrats. Svårigheten att påbörja ett nytt angreppssätt som tidigare inte tillämpats diskuterades också, vad motiverar att fastighetsägare 1 får betala mindre anläggningsavgift än fastighetsägare 2 för att
deras anslutning skedde vid olika tillfällen (underförstått att täckningsbidrag började tillämpas däremellan)?
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Vad blir mest rättvist? Ingen har betalat vad det kostar fram tills nu, täckningsgraden är i nio fall av tio under 100 %. Det är svårt att börja då det
alltid finns grannar som betalat mindre
Vattentjänstlagen (2006:412)
31 § Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de
avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.
Diskussionen hamnade även i formuleringen ”skäligt och rättvist” från 31§
vattentjänstlagen. Begreppen är, enligt deltagarna, väldigt svåra att definiera
och beror på vilket ”titthål” man har. Likaså hur en historia ser ut i kommunen och vad som pågår. Hur mycket framtid ska det nuvarande kollektivet
betala för (genom att dimensionera ledningar och anläggningar som kan
klara ett större framtida flöde)? En åsikt framfördes att när en kommun
bygger ”politiskt” så bör utbyggnaden subventioneras.
Det konstaterades också att utbyggnader indirekt blir statssubventionerade i många fall eftersom många av brukarna behöver belåna sin fastighet
för att kunna betala anläggningsavgiften och då har rätt till ett ränteavdrag
om 30 procent. Samtidigt ställdes frågan: ”Vad händer om ränteavdraget
ändras (vilket framförs allt oftare från nationalekonomer och politiker)?
Vem ska vi låna av? Ska kunden vara bank för kommunens eventuella potential? Jag tycker inte det borde vara kunden som betalar anläggningsavgift just
nu.
Utöver detta fördes en parallell diskussion bland deltagarna kring vad som
ska räknas in i anläggningen och vad som ligger i brukandet (brukningsavgiften). Det var inte tydligt för deltagarna i vilken grad och om andra viktiga
befintliga eller framtida beståndsdelar i ett huvudnät verkligen skulle rymmas inom anläggningsavgiften i de enskilda fallen. På samma sätt som att
drift ingår i en brukningsavgift skulle en överföringsledning eller en pumpstation som betjänar många kunna motiveras att vara en del av brukningsavgiften då den likt driften är en förutsättning för att kunna bruka den
enskilda anläggningen.
Här framkom att olika kommuner hade olika sätt att se på vad anläggningsavgiften och brukningsavgiften innebär. Ett sätt att se det var:
Vi går runt på den låga täckningen till följd av brukningsavgiften. Det är
gungor och karuseller. Vi behöver inte sträva mot 100 procent täckningsgrad
eftersom vi har en hög brukningsavgift.
Ett annat var:
Sänk då din brukningsavgift istället och jobba med anläggningsavgiften!
Den komplexa bilden av vad som bör ingå i en anläggningsavgift och de
spretiga åsikterna i frågan bland deltagarna samt det faktum att väldigt få,
om ens någon, tillämpar täckningsbidrag idag på ett systematiskt och strukturerat sätt medför uppenbara svårigheter att börja tillämpa täckningsbidrag från ett tillfälle till ett annat. För att så ska ske behöver vattentjänstlagens förtydligas kring fördelning av avgifter på ett skäligt och rättvist sätt.
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Ett samlat nationellt grepp skulle då kunna tas vid en tidpunkt därefter.
En bieffekt av att börja tillämpa täckningsbidrag kommer sannolikt vara
att bakomliggande kalkyler och beräkningar av täckningsbidragets storlek
kommer efterfrågas av brukarna i större omfattning.
I diskussionen om täckningsbidrag kom skilda uppfattningar till uttryck.
Slutsatsen bör ändå bli att det inte förefaller lämpligt att tillämpa ett generellt påslag i underlaget för anläggningsavgiften för att finansiera andra
investeringar, även om de är nödvändiga för själva VA-utbyggnaden. Däremot finns möjlighet att vid beräkning av den genomsnittliga kostnaden för
VA-utbyggnad räkna med till exempel överföringsledningar i den omfattning som de förekommer. De kommer då att ingå i underlag för den nivå
som anses motsvara 100 % täckningsgrad.

4.7

Diskussion, slutsatser och rekommendationer

Syftet med denna delutredning var att analysera och jämföra olika kommuners tillvägagångssätt för att beräkna genomsnittlig kostnad som underlag
för anläggningsavgift. Resultatet visar på skillnader i tillvägagångssätt att ta
fram kostnadsunderlag till grund för beräkning av anläggningsavgift. Studien har även påvisat att kalkylunderlag ofta saknas och inte följs upp.
4.7.1

Diskussion och slutsatser kring kostnadsunderlag
som underlag för framtagande av anläggningsavgift

Det har varit svårt bland deltagande huvudmän att få fram kostnadsuppgifter för olika typområden likaså allmänna genomsnittliga kostnader och
genomsnittliga schablonvärden.
Hos huvudmännen finns inget direkt tydligt samband där genomsnittlig
kostnad (baserad på genomförda uppdrag) utgör underlag för anläggningsavgiften. Anläggningsavgiftens storlek bestäms på en större övergripande nivå
och utan kontinuerlig återkoppling från genomförda projekt. Anläggningsavgiftens nivå revideras inte årligen, utan i regel endast när behovet är påtagligt.
Vattentjänstlagen (2006:412)
32 § Anläggningsavgifterna skall bestämmas på beräkningsgrunder som
innebär att en fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar fastighetens andel av kostnaden för att ordna VA-anläggningen.
Enligt § 32 lagen om allmänna vattentjänster ska anläggningsavgifterna
bestämmas utifrån beräkningsgrunder. Dessa beräkningsgrunder tycks
skilja sig åt i detaljnivå och omfattning mellan kommunerna.
Nerlagda faktiska kostnader i enskilda projekt förefaller svårt att få fram,
särskilt fördelat på olika poster. Fördelningen av kostnader varierar och i en
del projekt finns inga särredovisade kostnadsposter utan enbart en klumpsumma. Det är uppenbart att de tillfrågade kommunerna gör olika eftersom
de efterfrågade uppgifterna i frågeformuläret skiljer sig åt även inom samma
kommun. Det i sig kan bero på att man inom en VA-enhet med olika projektledare inte arbetar på ett enhetligt sätt i olika VA-projekt.
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Det är också tydligt att det i flera fall helt saknas uppgifter om enskilda
VA-projekts anläggningskostnader. Detta gäller till exempel exploateringsprojekt reglerade genom exploateringsavtal.
Det finns inte något gemensamt sätt att dela upp ett investeringsprojekt
i olika kostnadsposter. I de fall där kostnader finns och har delats in i de
poster författarna föreslår är projektering, projektledning och byggledning
samt entreprenadsumma de vanligast förekommande.
Entreprenadsumman står för ca 80 procent av den totala investeringen,
de tre övriga står för ca 10 procent.
Från denna fördjupningsdel av studien dras följande slutsatser om kostnadsunderlag:
1. Hos tillfrågade kommuner finns inget tydligt samband mellan genomsnittlig kostnad (baserad på genomförda uppdrag) som underlag för
anläggningsavgiftens storlek. Anläggningsavgiftens storlek tas fram på
en större övergripande nivå utan kontinuerlig återkoppling från genomförda projekt.
2. Beräkningsgrunder för anläggningsavgifter skiljer sig åt i detaljnivå och
omfattning hos deltagande kommuner.
3. Nerlagda faktiska kostnader i enskilda projekt har varit svårt att få fram,
särskilt fördelat på olika kostnadsposter. I de fall där kostnader finns är
posterna projektering, projektledning och byggledning samt entreprenadsumma de vanligast förekommande.
4. Ibland saknar VA-huvudmannen helt kostnadsinsyn när anläggning
övertas via ett exploateringsavtal.
En rekommenderad lägsta nivå bör vara att varje enskilt utbyggnadsprojekt
kostnadsuppskattas genom en objektanpassad kalkyl som innefattar olika
delposter och som sedan stäms av mot utfall och redovisas för att få transparens och erfarenhet till nästa projekt. Efterkalkylens vikt är påtaglig för att
sluta cirkeln och se ”facit” som kan lyftas in i nästa projekt. På så sätt kan en
kommun erhålla väl genomarbetade schablonvärden över tid för olika typer
av utbyggnader vilket ger en stabilare grund för bedömningen av anläggningsavgiftens storlek och dess täckning.
Det torde även finnas ett stort behov av utbyte av kalkylunderlag och
information kring uppföljning. I bästa fall kan kalkylinformation standardiseras och utbytas över kommungränser för att ytterligare förbättra underlaget och ge en vidare erfarenhet. En enkel standardiserad slutrapport, där
projektets under- och överskattningar redovisas och delas via en gemensam databas med olika kategorier, skulle bidra till att framtida projekt kan
finna bättre kostnadsunderlag. Detta gäller särskilt i projekt där den aktuella
kommunen inte har egna erfarenheter sedan tidigare.
4.7.2

Diskussion och slutsats kring
kalkyl, efterkalkyl och uppföljning

I de få fall där kalkyler tagits fram och stämts av mot utfall (endast i 6 av 28
områden) har kalkylerna i jämförelse med utfall ett blandat resultat, där en
underskattning i kalkylen är vanligare. Även om underlaget är för litet för att
dra en representativ slutsats är avsaknaden av jämförelseunderlag också ett
svar i sig som tyder på ett stort behov av att genomföra genomtänkta objekts39

anpassade kalkyler och kontinuerligt revidera och följa upp ursprungskalkylen mot entreprenadsumma och verkliga byggherrekostnader.
Till följd av svårigheten att få fram kostnadsunderlag bland typområdena
samt det faktum att flera deltagande kommuner i projektet självkritiskt
konstaterat att så inte utförs är slutsatsen att kalkylering, uppföljning och
efterkalkylering mot utfall hos genomförda VA-projekt i Sverige är eftersatt.
En mer genomarbetad kalkyl som följs upp mot verkligt utfall kan ligga
till grund för mer förutsägbar slutkostnad vilket underlättar det långsiktiga
arbetet med att bestämma nivån på anläggningsavgifterna.
Om en brukare anser sig ha betalat för mycket behöver detta bemötas
med en redovisning. Idag ser dessa ut på olika sätt och det är inte säkert att
någon redovisning går att få fram.
Från denna fördjupningsdel av studien dras följande slutsatser om kalkylunderlag:
1. För de flesta typområden (22 av 28) saknades kalkylunderlag.
2. Sällan stäms den ursprungliga kalkylen av mot entreprenadsumman
och den verkliga byggherrekostnaden.
3. I de flesta fall där uppföljning gjorts (sex av 28 typområden) fanns stora
differenser (> 30–70 %) mellan kalkyl och verkligt värde. Det finns därmed ett behov av att följa upp beräkningsgrunder mot verkligt utfall.
En rekommenderad förtydligande process illustreras nedan i figur 4-9

Figur 4-9

En process för kalkyl, genomförande och efterkalkyl

Förklaring till figur
Pilar illustrerar ett arbetsflöde (se punktlista nedan).
Blå färg illustrerar skeden inom kommunen. Förändringen av nyans
(från ljusblått till mörkblått) illustrerar osäkerhet. Ju tidigare skede desto
fler osäkerheter i kalkylen, vilket behöver beaktas. En rekommendation i
sammanhanget bör vara 20 % osäkerhet i planeringsskedet och 15 % i projekteringsskedet. I genomförandeskedet sker snarare uppföljning av kalkyl
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mot verkligt utfall. Kontraktssumman bör vara lägre än kalkylen då entreprenadarbetena i de flesta fall genererar ändringar, tillägg och i vissa fall
avgående arbeten som ger den slutliga entreprenadsumman.
Grön färg illustrerar upphandlingsförfarandet som vanligtvis sker enligt
lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om offentlig upphandling i försörjningssektorn (LUF). Entreprenadform väljs med hänsyn till
projektets förutsättningar. Figuren är företrädesvis baserad på en utförandeentreprenad enligt AB04 där kommunen ansvarar för projektering och
entreprenören svarar för utförande (motsatsen är totalentreprenad enligt
ABT06 där entreprenören svarar för projektering och utförande).
Grå färg illustrerar övergång till förvaltningsskedet som företrädesvis
hanteras med brukningsavgifter. Studien har dock visat att gränsen mellan
vad som ingår i underlag för anläggningsavgift och brukningsavgift inte är
distinkt. En lägre täckningsgrad kommer att påverka framtida brukningsavgifter.
Orange färg illustrerar externt utbyte av information över kommungränserna för att ytterligare förbättra underlaget och ge en vidare erfarenhet.
Detta är särskilt viktigt när VA-utbyggnaden genomförs med teknik som
tidigare inte har prövats i kommunen (exempelvis sjöledningar, LTA-system
etcetera.).
Arbetsflödet beskrivs nedan. Börja högst upp till vänster.
• Utgångspunkten är en utbyggnad av VA.
• Den behöver inledningsvis ha sin förankring på ett mer övergripande
plan (VA-plan, översiktsplan, fördjupad översiktsplan, detaljplan).
• Flertalet faktorer som inverkar på utbyggnaden bör utredas och dokumenteras. Figuren visar ett antal men listan är inte komplett (… på slutet
illustrerar detta). För att projektet ska bli väl genomfört behövs så bra
objektanpassade förutsättningar som möjligt. Om utredningsskedet inte
genomförs är risken stor att merkostnader kommer längre fram i processen. Systemval som sker här i mycket tidiga skeden har betydelse för
anläggningens hela livslängd. Här inhämtas till exempel efterkalkylerade
underlag från liknande projekt inom kommunen och i bästa fall över
kommungränser. När förutsättningarna är genomgångna går projektet
vidare in i en planerings- och projekteringsfas där olika detaljerade kalkyler kan tas fram i takt med att projektet framskrider från tidigt systemhandlingsskede till detaljerat förfrågningsunderlag.
• Under tiden som planeringen och projekteringen leder till ett förfrågningsunderlag och en upphandling sker en ny politisk förankring för
genomförande. Budgetmedel inhämtas och det är därför bra om kalkylunderlaget är väl genomfört.
• Utförandet handlas upp i konkurrens och jämförbara anbudssummor
inkommer från entreprenörerna. Anbudssummorna stäms av mot kalkyl
för att se variation dem emellan. En tumregel bör vara att anbudssumman ska vara lägre, gärna ca 20–15 % lägre än kalkylen (det vill säga utan
osäkerhetsfaktor). I inledningsskedet finns en kontraktssumma som sedan
förändras (det händer saker under entreprenadarbetena) och landar slutligen i en godkänd entreprenad som slutregleras till en entreprenadssumma.
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• Där tar den viktiga efterkalkylen vid. Vad underskattades/överskattades?
Hur gick arbetet i förhållande till planerat? Vad prissattes felaktigt? Vad
missades i projekteringen och kalkylen?
• Den erfarenheten leder dels till en återföring i den interna organisationen
inför kommande projekt som i sin tur ger bra underlag för att se över
anläggningsavgiften. Blå pil till höger.
• En koppling mot brukaravgiften finns med hänsyn till täckningsgrad och
differens.
• Efterkalkyl ger även möjlighet till ett utbyte av erfarenhet på större plan
mellan kommuner. Orange pil till vänster.
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5.

Samband mellan avgifter
och andra faktorer i samhället

5.1

Inledning

Anläggningsavgifternas nivå beror dels på kostnaderna för VA-utbyggnad
och dels på i vilken utsträckning kommunen väljer att finansiera dessa kostnader med just anläggningsavgifter. Detta val beror på en rad olika faktorer
som kan vara medvetna eller omedvetna. Det finns inte något ”rätt” och
”fel” i detta, men det är en fördel att känna till vilka faktorer utöver kostnaden som vanligen påverkar anläggningsavgiften så att ett mer medvetet val
kan ske.

5.2

Syfte

Syftet med studien är att analysera vilka faktorer i samhället som har betydelse för anläggningsavgiftens nivå. Detta kräver tydliga avgränsningar. En
första avgränsning har varit nödvändig både av praktiska skäl och av metodskäl: endast faktorer som kan mätas i statistik, och där statistiken finns för
en majoritet av Sveriges kommuner, kan undersökas.

5.3

Metod

För en analys av vilka faktorer som påverkar avgiftsnivån i olika kommuner
har VAttentjänstbranschens StatistikSystem (VASS) med statistik för Sveriges kommuner sammanställts. Databasen innehåller statistik för anläggningsavgiften för typhus A i Sveriges kommuner samt statistik över en rad
faktorer som potentiellt kan påverka nivån på avgiften.
5.3.1

Påverkansfaktorer

De påverkansfaktorer som valts ut kan delas in i olika kategorier. Det finns
faktorer som förväntas påverka kostnaden för utbyggnad
• Kommunens täthet, mätt på olika sätt
• Fördelning av flerbostadshus och småhus, samt fritidshus
• Tekniska nyckeltal för VA-verksamheten
Databasen innehåller även faktorer som förväntas avgöra avgiftsnivåns betydelse för kommunernas VA-ekonomi.
• Genomsnittligt byggande de senaste åren
• Genomsnittlig inflyttning de senaste åren
• Andel hushåll som är anslutna till det kommunala VA-nätet
Databasen innehåller indikatorer som mäter betalningsviljan för anslutning
till allmän VA-försörjning
• Småhuspriser
• Hushållens disponibla inkomst
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I databasen finns även faktorer som mäter andra finansieringsmöjligheter för
kommunen och VA-verksamheten, som kan tänkas påverka avgiftsnivån för
typhus A
• Anläggningsavgift för typhus B
• Brukningsavgift för typhus A och B
• Kommunal skattesats
Ytterligare tre faktorer, som inte passar in i de andra kategorierna, men som
skulle kunna ha betydelse, är
• Politiskt styre i kommunerna
• VA-organisation, det vill säga huruvida verksamheten bedrivs i bolagsform
• Kommunens geografiska läge ifrån söder till norr.
5.3.2

Analysmetod

Påverkansfaktorernas faktiska påverkan testas i en multipel regressionsanalys med anläggningsavgiften för typhus A som beroende variabel. Analysen
skattar dels matematiskt hur stark påverkan eller sambandet är, dels huruvida sambandet eller påverkan är statistiskt signifikant, det vill säga sannolikt skiljt från noll.
5.3.3

Dataunderlag

De flesta av påverkansfaktorerna har statistik med källa SCB. Statistiken är
då heltäckande för alla kommuner i Sverige. En del av statistiken, den som
rör Tekniska nyckeltal för VA-verksamheten, har dock källa VAttentjänstbranschens StatistikSystem (VASS) som baseras på uppgifter som kommunerna själva rapporterat in i en databas. Sålunda är statistiken inte heltäckande varför ett antal kommuner inte kommer med i analysen.
År 2014 har valts som basår för analysen. Samtlig statistik finns för år
2014 förutom hushållens disponibla inkomst vars senaste uppgift är från
2013. Byggande och inflyttning de senaste åren avser femårsperioden 2010
till 2014. VASS-statistiken för 2014 har många luckor och har då kompletterats med 2013 års statistik där den finns.
Många av de påverkansfaktorer som ryms under samma kategori är lika
varandra – i den meningen att de i stort sett mäter samma sak. Till exempel har en kommun med stor inflyttning generellt även ett högt byggande
under samma period. Men även påverkansfaktorer som inte ryms inom
samma kategori samvarierar i hög utsträckning. En kommun med hög täthet har exempelvis generellt en hög inflyttning, höga småhuspriser och en
låg skattesats.
I tabell 5-1 nedan redovisas minimum, medel, max och standardavvikelse
för de variabler som ingått i analysen. För vissa variabler har observationer
för 2013 använts i de fall där observationer för 2014 saknas.
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Tabell 5-1

Statistiska data för variabler som ingått i analysen.

Data

Antal

Minimum

Medel

Max

115 572

270 213

Std. av.

289

20 500

Kommunal skattesats, %

289

29,19

32,6

34,7

1,1

Brukningsavgift typhus A, kr/år (inklusive moms)

289

2 960

6 504

10 670

1 503

Brukningsavgift typhus B, kr/år (inklusive moms)

289

22 385

61 790

118 050

15 992

Befolkningstäthet, personer/kvkm

289

0,2

138

5 074

473

Andel av befolkningen som bor i tätort, %

289

1

72

100

17

Sålt avlopp/behandlat avlopp, %

245

0

41,8

100

22

Kapacitetsutnyttjande (mängd per m ledning, m3/m)

243

0

5,07

56

6

Vattenledningslängd per ansluten person (m/person)

237

0

15,5

61

9,4

Servistäthet vattenledningsnätet (antal/km)

235

0

20,7

50,4

7,2

Dagvattenledningslängd per ansluten person (m/person)

229

0

6,7

21,2

3,5

Antal tryckstegringsstationer per km ledning

243

0

0,03

0,17

0,02

Antal dagvattenpumpstationer per km ledning

229

0

0,03

0,98

0,07

Antal spillavloppspumpstationer per km ledning

240

0

0,24

0,92

0,13

Andel småhus av bostadsbestånd, %

289

1,53

69

95

16

Andel fritidshus av småhusen, %

289

1,38

23,9

65,8

14

Flerbostadshus Byggande 2000–2014, antal lägenheter

289

0

281

17 986

1 231

Småhus Byggande 2000–2014, antal lägenheter

289

0

148

1 505

217

Flerbostadshus Byggande 2000–2014, andel lägenheter av
totalt bestånd, %

289

0

0,91

8,47

0,90

Småhus Byggande 2000–2014, andel lägenheter av
totalt bestånd, %

289

0

1,00

5,19

1,23

Flyttnetto 2010–2014, antal personer

289

-569

994

51 032

3 401

Andel anslutna till kommunalt VA-nät, %

245

40,6

82,2

100

12,6

Småhuspris, tkr

289

260

1 661

9 355

1 335

Hushållens disponibla inkomst, tkr/år

289

295

384

1 041

74

289

6 142

6 580

7 572

305

Beroende variabel
Anläggningsvgift Typhus A, kr (inklusive moms)

43 031

Påverkansfaktorer som utgör andra finansieringsmöjligheter

Påverkansfaktorer som fångar upp kostnadsbilden

Påverkansfaktorer som indikerar avgiftens relevans

Påverkansfaktorer som mäter betalningsvilja för anslutning

Övriga påverkansfaktorer
Kommunens geografiska läge, avstånd från ekvatorn, km
Polistiskt styre – Höger

117

Polistiskt styre – Vänster

90

VA-verksamhet i bolagsform

82

VA-verksamhet ej i bolagsform

5.4

Analysresultat

5.4.1

Exkluderade variabler

207

På grund av samvariationen mellan många av påverkansfaktorerna slår regressionen ut de faktorer som inte bidrar till att förklara avgiftsnivån för typhus A. Exempelvis visar regressionen att andelen småhus av bostadsbeståndet
är redundant information när modellen redan har information om befolkningstätheten. På samma sätt blir befolkningstätheten redundant indikator
på kostnadsnivån i kommunen när teknisk data om VA-verksamheten tillförs modellen. Detta tar sig uttryck i att den redundanta påverkansfaktorn
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inte längre klarar signifikanstestet, och dess påverkan på avgiftsnivån är inte
statistiskt säkerställd. Detta brukar benämnas att andelen småhus inte är
signifikant i kontroll för befolkningstätheten
Andra finansieringsmöjligheter
De påverkansfaktorer som mäter andra finansieringsmöjligheter har uteslutits ur modellen. En hypotes har varit att andra finansieringsmöjligheter
skulle kunna ersätta anläggningsavgiften och därmed leda till lägre avgifter. De visade sig dock ha en alltför hög samvariation med avgifterna för
att kunna användas i modellen. Inte heller kvoten brukningsavgift/anläggningsavgift har kunnat användas eftersom den inte är oberoende.
Det ekonomiska sambandet mellan anläggningsavgifter vid en tidpunkt
och brukningsavgifter under de kommande åren utvecklas vidare i kapitel
6, Långtidseffekter av anläggningsavgiftens nivå. Det kan dock varken påvisas
eller avvisas genom en regressionsanalys av avgiftsnivån för ett enstaka år.
I figuren nedan illustreras brukningsavgift och anläggningsavgift för typhus A i punktdiagram. Figuren visar en tendens till positiv samvariation
med mycket stora avvikelser.

Figur 5-1

Brukningsavgift och anläggningsavgift inklusive moms för
typhus A (kronor).

Teknisk data
Även de tekniska nyckeltalen har exkluderats ur modellen. De tekniska
nyckeltalen tillför förvisso information till modellen i den meningen att de
förklarar en större del av variationen i avgiftsnivån för typhus A än vad de
andra kostnadsrelaterade påverkansfaktorerna gör. Dock är de kostnadsrelaterade faktorerna med i modellen som kontrollvariabler – syftet är inte att
så detaljerat som möjligt beskriva vilka kostnader som driver avgiftsnivån
utan att beskriva vilka andra faktorer som driver avgiftsnivån under kontroll för kostnaderna. De tekniska nyckeltalen förändrar inte heller de andra
faktorernas påverkan på avgiftsnivån och bidrar ur det perspektivet inte till
förståelsen ytterligare. Genom att ha med de tekniska nyckeltalen försvinner dock ett flertal kommuner ur analysen vilket har bedömts som negativt.
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Vidare ger analysen av vilka tekniska nyckeltal som har påverkan upphov till
fler frågor än svar och kräver en djupare analys för att göras rättvisa.
5.4.2

Grundmodellen

Analysen inleds med en grundmodell bestående av signifikanta påverkansfaktorer med källa SCB. Grundmodellen förklarar 41 % av variationen i
avgift för typhus A mellan Sveriges 289 kommuner (Huddinge och Stockholm utgör ett gemensamt verksamhetsområde och redovisas därför tillsammans). I grundmodellen förklaras avgiften av faktorer inom fyra av de
fem kategorierna. Priset på småhus visar på betalningsviljan för anslutning,
befolkningstäthet och andel fritidshus av småhusen indikerar kostnadsläget,
byggandet av småhus visar på avgiftens relevans. VA-organisationen kan ha
betydelse för hur beslut om VA-taxan fattas och eventuellt påverka nivån.
Kommunens geografiska lägen kan påverka flera bidragande faktorer, exempelvis den politiska viljan att begränsa kostnaden vid inflyttning. Analysen
visar på följande påverkanssamband:
• En kommun med höga småhuspriser har generellt högre avgift
• En kommun med hög täthet har generellt lägre avgift
• En kommun där det byggts många småhus uttryckt som en andel av
kommunens totala bostadsbestånd har generellt högre avgift
• En kommun med stor andel fritidshus av småhusbeståndet har generellt
högre avgift
• En kommun där VA-verksamheten bedrivs i bolagsform har generellt en
högre avgift
• Ju längre norrut en kommun befinner sig desto lägre är avgiften
Resultat av regressionsanalysen redovisas i tabell 5-2 nedan. Raderna är
ingående påverkansfaktorer förutom de två nedersta som är metadata kring
analysen: förklaringsgrad och antal ingående observationer. Kolumnerna
är tre olika körningar: Grundmodellen, grundmodellen kompletterad med
info om andel anslutna samt grundmodellen kompletterad med info om
politiskt styre. För varje modell och påverkansfaktor återges koefficienten
Tabell 5-2

Resultat av regressionsanalysen.
Grundmodellen
Koefficient
P

Påverkansfaktor
Konstant
Befolkningstäthet
Andel fritidshus av småhus, %
Småhuspris
Småhus Byggande 2000–2014, andel
lägenheter av totalt bestånd, %
Kommunens geografiska läge, avstånd
från ekvatorn, km
VA-verksamhet i bolagsform

Inkl. Andel anslutna
Koefficient
P

Inkl. politiskt styre
Koefficient
P

228 017

0,00

210 294

0,00

227 171

0,00

-17,9

0,00

-16,0

0,01

-18,0

0,00

817

0,00

951

0,00

816

0,00

19,1

0,00

16,9

0,00

19,1

0,00

9 094

0,00

9 611

0,00

9 067

0,00

-26

0,00

-26

0,00

-26

0,00

12 413

0,00

8 947

0,05

18,8

0,00

21 438

0,26
-261

0,96

Andel anslutna, %
Politisk majoritet – vänster
Förklaringsgrad, Adj. R2

0,41

0,38

0,41

Antal observationer

289

243

288
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samt ”p-värde” för signifikanstestet. P-värdet visar sannolikheten för att
påverkansfaktorns koefficient är lika med noll, det vill säga ingen påverkan.
Endast faktorer med ett mycket lågt p-värde brukar bedömas som signifikanta. En tumregel är att p-värdet inte får överstiga 0,05 men praktiken
skiljer sig från fall till fall. Den första parametern i tabellen är en konstant
som sätter nivån på anläggningsavgiften rätt, men inte har något vidare
bidrag till analysen.
5.4.3

Analys av kompletterande information

Grundmodellen har kompletterats med annan information för att visa vilka
faktorer som har påverkan på avgiftsnivån. I tabellen ovan visas två exempel:
andel anslutna samt politiskt styre.
Andel anslutna
Andel anslutna har en positiv koefficient vilket indikerar att ju större andel
av befolkningen som är ansluten ju högre är avgiften för typhus A. Detta
resultat är dock ej statistiskt signifikant vilket innebär att vi inte säkert kan
säga att andel anslutna påverkar avgiftsnivån. Med ett så högt p-värde måste
vi förkasta hypotesen att anslutningsgrad har en påverkan på avgiftsnivån.
Politisk majoritet
I ett test har kommunerna delats in efter deras politiska styre. Indelningen
är i vänster, höger och blandat. Variabeln är kodad så att om en kommuns
styre enbart består av ett eller flera av partierna S, V och MP så är det vänster. Om kommunens styre enbart består av något eller flera av partierna
M, FP, KD eller C är det höger. Om kommunens styre inte är höger eller
vänster är det definierat som Blandat.
Analysen visar att vänsterstyrda kommuner har en lägre avgiftsnivå än
bland- och högerstyrda kommuner. Inte heller denna variabel är statistiskt
signifikant och måste därför förkastas. Höger- och blandkommuner har inte
gått att skilja från varandra statistiskt.
5.4.4

Analys av påverkansgrad

Regressionskoefficienterna i analysen är just koefficienter. Det innebär att
om småhuspriserna är exempelvis en miljon kronor högre i en kommun
jämfört med en annan, så är anläggningsavgiften för typhus A 19 100 kr
(19,1 · 1 000 kr) högre, allt annat lika – om vi utgår ifrån grundmodellen.
Det är dock svårt att jämföra koefficienterna med varandra. Exempelvis är koefficienten för småhusbyggande 2000–2014, andel lägenheter av
totalt bestånd, betydligt högre än koefficienten för småhuspriser. Dock mäts
variablerna i olika skala, där byggandet av småhus som andel av det totala
beståndet varierar mellan 0 och drygt 0,016 mellan kommunerna, medan
småhuspriser har ett värde mellan 280 tkr och 9 335 tkr. Så vilken faktor
har störst påverkan på resultatet? Ett sätt att ta reda på det är att multiplicera
koefficienterna med påverkansfaktorns standardavvikelse. Standardavvikelsen mäter hur mycket påverkansfaktorerna varierar mellan kommunerna.
Om värdena för en påverkansfaktor är normalfördelad har 68,2 % ett värde
inom ±1 standardavvikelse.
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Multipliceras koefficienten med standardavvikelsen visas vilka påverkansfaktorer som mest bidrar till att förklara skillnaden mellan avgiftsnivån för
typhus A i Sveriges kommuner. Analysen visar att småhuspriset påverkar
nivån mest med drygt 25 000 kr per standardavvikelse. Därefter följer andelen fritidshus med drygt 11 000 kr per standardavvikelse. Befolkningstäthet
påverkar med nästan 8 500 kr per standardavvikelse. Byggandet av småhus
och kommunens geografiska läge påverkar båda med cirka 8 000 kr per
standardavvikelse. Slutligen ger en VA-verksamhet organiserad i bolagsform
en påverkan på drygt 5 600 kr per standardavvikelse.
Tabell 5-3 nedan visar påverkansfaktorns koefficient, standardavvikelse
samt ”påverkansgrad” vilket här är produkten av koefficient och standardavvikelse.
Tabell 5-3

Parametrarnas påverkansgrad.
Koefficient

Konstant

Standardavvikelse

Påverkansgrad

228 017

Befolkningstäthet, personer/kvkm

-17,9

473

-8 489

Andel fritidshus av småhus, %

817

14

11 440

Småhuspris, tkr

19,1

1 335

25 470

9 094

0,90

8 145

-26

305

-8 067

12 413

0,45

5 605

Småhus Byggande 2000–2014, andel
lägenheter av totat antal bestånd, %
Kommunens geografiska läge,
avstånd från ekvatorn, km
VA-verksamhet i bolagsform

5.5

Diskussion och slutsats

Syftet med studien har i första hand varit att identifiera och analysera de
påverkansfaktorer på anläggningsavgifterna som inte har direkt samband
med kostnaderna. Det mest intressanta resultatet är därför inte vilka parametrar som påverkar kostnaderna, utan vilka parametrar utöver dessa som
påverkar avgifterna. På grund av samvariation har en stor del av de kostnadsdrivande parametrarna uteslutits, och modellens samlade förklaringsgrad är relativt låg.
Modellen ger därför inte tillräckligt bra beskrivning av kostnaderna. Men
resultatet är ändå intressant, eftersom modellen beskriver en tydlig påverkan
av icke kostnadsrelaterade parametrar, vilket var huvudsyftet.
Det mest uppenbara och intressanta resultatet är det starka sambandet
mellan småhuspriserna och nivån på anläggningsavgifter för typhus A. Småhuspriserna har stor påverkan på betalningsviljan, vilket är fullkomligt rimligt ur ett ekonomiskt perspektiv. Småhuspriset relativiserar anläggningsavgiften. En avgift på 100 000 kan anses vara hög för ett hus som kostar
1 000 000 kr, men låg om huset kostar 10 000 000 kr.
Värdet på en bostadsfastighet ökar när fastigheten får tillgång till allmän
VA-försörjning. Denna värdeökning är större ju högre fastighetens ursprungliga värde är. Det kan diskuteras om detta är att betrakta som en ”nytta” av
anslutningen. Det påverkar i vilket fall betalningsviljan för avgiften.
Att andelen fritidshus i så hög grad påverkar avgiften är intressant. Det
ska dock påpekas att det inte framgår av statistiken i vilken utsträckning
49

dessa fritidshus är anslutna till allmän VA-försörjning eller om utbyggnad i
fritidshusområden pågår. Men det är sannolikt att kommuner med en stor
andel fritidshus också är kommuner där VA-utbyggnad till fritidshusområden planeras, vilket torde bidra till högre anläggningsavgifter. Men givetvis
finns det många fritidshusområden som inte berörs av VA-utbyggnad.
Befolkningstätheten är en parameter som kan påverka avgifterna på flera
sätt. Ett uppenbart orsakssamband är att hög befolkningstäthet oftast leder
till lägre kostnader per person och därmed även per bostad. Detta bidrar i
sin tur till lägre avgifter.
Att det historiska byggandet påverkar anläggningsavgiften är också intressant. Det historiska byggandet kan både ses som den miljö den nuvarande
avgiften är satt för, och som bakgrunden till det framtida byggandet som
avgiften skall täcka. I kommuner som under några år haft ett högt småhusbyggande har man sannolikt haft anledning att se över taxenivån, vilket
medfört högre avgifter.
Det kan vara svårt att se ett uppenbart skäl till att anläggningsavgifterna
är lägre ju längre norrut i Sverige kommunen är belägen. Det beror inte på
skillnader i småhuspriser mellan södra och norra Sverige, vilket man skulle
kunna tro. En möjlig orsak skulle kunna vara att den politiska viljan att
hålla priserna för inflyttning nere är större i norra Sverige. Men metoden ger
inte något besked om detta.
Slutligen har organisationsformen för VA-verksamheten en viss betydelse. En möjlig orsak är att VA-bolag har en tydligare särredovisning och
därmed större incitament att planera VA-ekonomin långsiktigt. Det skulle
kunna leda till högre anläggningsavgifter.
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6.

Långtidseffekter av
anläggningsavgiftens nivå

6.1

Inledning

I detta kapitel kommer vi att läsa om långtidseffekterna av att anläggningsavgifterna inte bär sina kostnader och utgifter och hur det påverkar
brukningsavgifterna. Resultatet bygger på en empirisk genomgång av fem
kommuner och deras grad av finansiering genom anläggningsavgifter. En
beräkningsmodell har också tagits fram för att enkelt kunna lägga in siffror
och få en bild över hur brukningsavgifterna måste utvecklas vid lägre eller
högre resultattäckningsgrad på anläggningsavgifterna, det vill säga förhållandet mellan intäkter (periodiserade anläggningsavgifter) och kostnader
(periodiserade avskrivningar) för ett år. Detta skiljer sig från hur begreppet täckningsgrad används i övriga delar av denna rapport, där det avser
förhållandet av inkomster (fakturerade anläggningsavgifter) och utgifter
(inkomna leverantörsfakturor) det vill säga kassaflödestäckningsgrad.

6.2

Syfte

Syftet med detta kapitel är att analysera hur kommuners grad av finansiering genom anläggningsavgifter påverkat VA-verksamhetens ekonomi och
brukningsavgifter. Detta görs genom att analysera och jämföra den faktiska
utbyggnadstaktens andel av den totala VA-ekonomin för ett antal kommuner. Ett annat syfte har varit att ta fram en beräkningsmodell som ska underlätta för kommuner att översiktligt kunna kvantifiera påverkan på olika scenarier på resultattäckningsgrad för anläggningsavgifter och utbyggnadstakt
och visa på effekten på brukningsavgifterna av lägre anläggningsavgifter.

6.3

Metod

Utifrån ett urval av kommuner har en genomgång av den faktiska utbyggnadstaktens andel av den totala ekonomin undersökts. Kommunerna
Sundsvall, Lund, Växjö, Båstad och Värmdö har valts med hänsyn till storlek och geografiskt läge. Vår genomgång har sträckt sig tio år bakåt i tiden.
Dataunderlaget samlades in under september–oktober 2015 genom ett
frågeformulär med fyra frågor till representanter från kommunerna se bilaga
3, Frågeformulär om redovisning av VA-utbyggnad. Uppgifter som samlades in var bokslut, kassaflödestäckningsgrad per år, val av finansiering och
antal nyanslutna.
Utifrån det empiriska underlaget har sedan en beräkningsmodell konstruerats. Beräkningsmodellen har sedan testats i två olika testgrupper. Därefter har beräkningsmodellen modifierats med hänsyn till kommentarerna
från de två testgrupperna.
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6.3.1

Dataunderlag

Insamlat underlag finns redovisat i tabell 6-1.
Tabell 6-1

Underlag

Kommun

Inskickat underlag

Sundsvall (Mitt Sverige Vatten)

• Investeringar och anläggningsavgifter mellan åren 2005–2014

Lund (VA SYD)

• Bokslut mellan åren 2008-2014
• Investeringar och anläggningsavgifter mellan åren 2008–2014

Växjö

• Investeringar och anläggningsavgifter för specifika områden, Vikaholm,
Östra Lugnet, Tofta samt en övergripande beskrivning över områdena, årtal saknas.

Båstad

•
•
•
•

Värmdö

• Bokslut för åren 2010-2014

Anläggningsavgifter mellan åren 2007–2014
Antal nyanslutna fastigheter fördelat på vatten, spillvatten och dagvatten
Totalt antal anslutna fastigheter
Några utvalda investeringsprojekt mellan åren 2011–2014

Underlaget från kommunerna presenterades på en worskhop, 2015-11-24.
Uppgifter om avskrivningstider och periodisering har hämtats från den
studie som ligger till grund för kapitel 4. Kostnad som underlag för anläggningsavgift. Uppgifterna har sammanställts i tabell 6-2.
Tabell 6-2

Uppgifter om avskrivningstid och periodiseringsmetod.
Nacka

Värmdö

VA-syd

Gävle Vatten

Båstad

Avskrivningstid
på ledningsnät

50 år

50 år på lokalt nät
i områden.
70 år på överföringsledningar

50 år

50 år

50 år

Avskrivningstid
på anläggning

Komponentavskrivning,
25–50 år

Komponentavskrivning, olika
på hus, maskin
och så vidare
(anger ej antal år).

20–33 år

25 år, men med
komponenter

20 år

Periodiseringsmetod för
anläggningsavgift

2 % per år

10 % direkt,
45 % på 50 år och
45 % på 70 år

2 % per år

3,03 % per år
(tidigare
exploateringar)
2 % per år (komponentavskrivning)

Efter avskrivningstid (2 % per år på
ledningsnät och
5 % på anläggningar)

För de undersökta kommunerna kan sägas att avskrivningstiden generellt är
50 år för ledningar och längre i vissa enskilda fall. För anläggningar varierar avskrivningstiden utifrån anläggningens olika delar som styr tidsspannet mellan 20–50 år. Val av periodisering är kopplat till avskrivningstiden.
Alla har 2 % per år eller 50 års periodisering eller mer, med undantag för
Gävle Vattens tidigare exploateringar. Från resultaträkningen går att utläsa
att periodiseringen matchar de avskrivningar som har en avskrivningstid på
50 år så att det inte får någon resultatpåverkan, och minskar balansomslutningen.

6.4

Analysresultat

Utifrån underlaget kan vi utläsa att alla undersökta kommuner har en underfinansierad anläggningstaxa, det vill säga, en kassaflödestäckningsgrad mindre än 100 %. Enskilda år täcks utgifterna, men ser vi över en längre period
täcks inte utgifterna av inkomsterna från anläggningsavgiften. Sundsvall,
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Lund, Båstad och Växjö har skickat in fullständiga frågeformulär. För dessa
kommuner skiljer sig kassaflödestäckningsgrad mellan 37–73 % över en tio
års period. Samtliga av de undersökta kommunerna i denna fördjupningsstudie om långtidseffekter finansierar sina underskott med hjälp av brukningsavgifter. Sundsvall och Växjö använder även andra finansieringsalternativ exempelvis exploatörer. Tittar vi närmare på anslutningstrycket ser vi
att Sundsvall, Lund och Växjö tillhör de kommuner med flest antal anslutna
kunder, vilket visas i tabell 6-3 nedan.
Tabell 6-3

Antal anslutna fastigheter. Avrundade värden
Totalt antal
anslutna fastigheter
2014-12-31

Anslutna fastigheter
senaste 4 åren
(2011–2014)

Sundsvall

19 400

1 500

8%

Lund

14 700

300

2%
3%

Båstad
Växjö
Värmdö

% nyanslutna fastigheter senaste 4 åren
(2011–2014)

7 500

200

14 300

500

3%

5 900

1 220

21 %

Sett över de fyra senaste åren har Sundvall anslutit flest fastigheter. Ser vi
till den procentuella ökningen av anslutna fastigheter ligger Värmdö högst.
Utifrån underlaget går det inte att dra några slutsatser att anslutningstrycket
ska ha någon påverkan på val av finansiering. Det man kan säga är att i de
undersökta kommunerna har brukningsavgifter använts för att täcka underskottet från anläggningsavgifter.
I tabell 6-4 nedan redovisas värdet på anläggningstillgångarna.
Tabell 6-4

Sundsvall

Anläggningstillgångar.

Anläggningstillgångar
2014-12-31 (tkr)

Förändring av
anläggningstillgångar
senaste 5 åren
(2010-2014)
(tkr)

% förändring
av anläggningstillgångarna
senaste 5 åren
(2010-2014) (%)

Anläggningstillgångar/antal
fastighet
2014-12-31
(tkr/ansluten
fastighet) (tkr)

Investeringar
i utbyggnads
område
(2010-2014)
(tkr)

Investeringar
i utbyggnadsområde /”totala
investeringar”*
(%)

1 262 000

+626 000

50 %

65

48 100

77 %

Lund

626 000

+277 000

44 %

53

75 000

27 %

Båstad

216 000

+100 000

46 %

29

55 000

55 %

Växjö

911 000

+137 000

15 %

64

Värmdö

905 000

+593 000

66 %

145

*ökningen av anläggningstillgångar, det vill säga. vi tar inte hänsyn till avskrivningar.

Utifrån tabellen kan vi utläsa att värdet på anläggningstillgångarna varierar
stort mellan kommunerna. Även utbyggnaden de senaste fem åren skiljer sig
mycket mellan kommunerna. Ser vi till andelen nya anläggningstillgångar
i förhållande till befintligt värde ligger tre av de fem kommunerna mellan
44–50 % ökning av anläggningsvärdet under de senaste fem åren, där Växjö
(15,0 %) och Värmdö (65,5 %) sticker ut. När det gäller anläggningstillgångarna i förhållande till antal anslutna fastigheter ligger Värmdö betydligt
högre än de andra kommunerna med 145 tkr/fastighet. Båstad ligger lägst
av de undersökta kommunerna med 29 tkr/fastighet. Vi ser också att investeringar i utbyggnadsområden skiljer sig mycket mellan kommunerna i för53

hållande till totala investeringar som görs. Sundsvall har högst andel investeringar i utbyggnadsområde i förhållande till totala investeringar (76,8 %)
medan Lund har lägst andel (27,0 %).
Ser vi till hur mycket anläggningsavgifterna bidrar med till resultaträkningen för VA-verksamheterna ser vi att den bidrar med 1,0–1,8 %, vilket
kan utläsas ur tabell 6-5 nedan.
Tabell 6-5

Sundsvall

Anläggningsavgifter exklusive moms. Avrundade siffror.
Resultatpåverkande
anläggningsavgifter
senaste 5 åren
(2010–2014) (tkr)

Inbetalade
anläggningsavgifter
senaste 5 åren
(2010–2014) (tkr)

Totala omsättningen
senaste 5 åren
(2010–2014) (tkr)

Periodiserade anläggningsavgifter/
omsättningen (% )

Inbetalade anläggningsavgifter/
omsättningen (%)

14 000

160 000

1 145 000

1%

14 %

Lund

6 500

69 000

627 000

1%

11 %

Båstad

6 000

19 000

336 000

2%

6%

Växjö*

-

-

-

Värmdö*

-

-

-

* Underlag saknas för kommunen.

Ur ett kassaflödesperspektiv av andel pengar som anläggningsavgifterna
bidrar med ser vi utifrån tabellen att det spänner mellan cirka 6–14 % av
alla inkomster. Anläggningsavgifternas betydelse för VA-verksamheternas
ekonomi är en liten del rent likviditetsmässigt, och en ännu mindre del i
resultatpåverkan.

6.5

Långsiktig påverkan på brukningsavgifterna
– en beräkningsmodell

För att underlätta för kommuner att kunna kvantifiera påverkan av olika
scenarier på resultattäckningsgrad för anläggningsavgifter och utbyggnadstakt har vi tagit fram en enkel beräkningsmodell som visar på effekterna på
brukningsavgiften av lägre eller högre anläggningsavgifter. Beräkningsmodellen med tillhörande manual återfinns i bilaga 4 och 5.
Tanken med beräkningsmodellen är att den ska kunna användas som
diskussionsunderlag i till exempel budgetprocessen så väl som vid långsiktig planering för olika vägval för vilken resultattäckningsgrad som ska
användas. Beräkningsmodellen visar hur brukningsavgifterna påverkas om
anläggningsavgifterna inte har full täckning, det vill säga när intäkterna från
periodiserade anläggningsavgifter är lägre eller högre än kostnaderna från
periodiserade avskrivningar. Beräkningsmodellen visar endast en isolerad
konsekvens och svarar endast på effekten av underfinansiering av anläggningsavgifterna. För en heltäckande analys av brukningsavgifternas utveckling måste flera analyser adderas.
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Beräkningsmodellen bygger på följande indata
• Aktiverade investeringar
• Genomsnittlig avskrivningstid på aktiverade investeringar
• Avskrivningar från historiska investeringar
• Inbetalningar från anläggningsavgifter
• Genomsnittlig periodiseringstid
• Hur stor del av anläggningsavgifterna som intäktsförs det år de inbetalas
• Periodisering från historiskt inbetalade anläggningsavgifter
• Inbetalningar från brukningsavgifter
• Inbetalningar i form av brukningsavgifter från nyanslutna fastigheter
Detta ger ett resultat som visar hur mycket under- respektive överskott
verksamheterna går med i den isolerade händelsen och hur verksamhetens
utgifter matchar dess inkomster. Vidare ges att avskrivningar från aktiverade
investeringar och periodiserade intäkter från inbetalade anläggningsavgifter
också är det under- respektive överskott som ska täckas över tid. I beräkningsmodellen syns hur mycket som brukningsavgiften måste höjas eller
sänkas för att täcka det under- respektive överskott som beskrivs ovan.
Beräkningsmodellen testades i två olika testgrupper.5 Ett önskemål från
testgrupperna var att ha en tidsperiod på tio år i modellen så att tidsperioden matchar med den fördjupade översiktsplanen. Det fanns även de som
önskade använda en längre tidsperiod än tio år. En annan kommentar var
att de ville ha en resultaträkning med som en output från beräkningsmodellen och att man då bör lägga till periodiseringen av inbetalade anläggningsavgifter och avskrivningen från gjorda investeringar för att få en mer korrekt
bild av utvecklingen av brukningsavgifterna. Det framfördes också att även
historiska siffror bör adderas till beräkningsmodellen för att få ett mer korrekt framtidsscenario. Dessutom önskades ett kalkylstöd för tillkommande
brukningsavgifter från nyanslutna fastigheter. Det fanns också önskemål
från testgrupperna att ha med konsekvensen på driftkostnader till följd av
nya anläggningar, och att det ska gå att höja inte bara brukningsavgifterna
utan också anläggningsavgifterna.
Det framkom också att många ville ha en beräkningsmodell som speglar ekonomin för hela verksamheten. Att göra en modell som speglar hela
verksamheten ryms dock inte inom ramen för detta projekt. Utifrån kommentarer från testgrupperna har beräkningsmodellen modifierats jämfört
med testversionen. Där utöver har vi lagt till ett antal parametrar för inmatning av indata samt en beräkningsflik för att beräkna brukningsintäkter från
nyanslutna fastigheter.
I tabell 6-6 nedan illustreras det slutgiltiga resultatet från det beräkningsark som ligger till grund för beräkningsmodellen.

5

Workshop 2015-11-24. Grupp 1: Pehr Andersson, Gunilla Lundström, Nina Hammaren och Lisbeth
Moilanen. Grupp 2: Lena Blad, Lena Kjellsson, Ewa Thorén, Majken Elfström och Christian Samuelsson.
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Tabell 6-6

Indatablad från beräkningsmodellen

I beräkningsmodellen finns även en resultaträkning, men denna är dock
inte fullständig då det saknas driftkostnader och övriga intäkter, enligt figur,
tabell 6-7 nedan.
Tabell 6-7

6.6

Resultaträkning från beräkningsmodellen

Slutsats

Utifrån tillgängligt underlag kan följande slutsatser dras när det gäller hur
kommuners grad av finansiering genom anläggningsavgifter påverkat VAverksamhetens ekonomi och brukningsavgifter.
• Fem kommuner är ett litet statistiskt underlag. Det har visat sig att även
för de fem engagerade kommunerna är det svårt för huvudmännen att
ta fram uppgifter. Fler kommuner hade varit ett orimligt arbete och vi
bedömer att de exempel vi har ger goda indikationer på hur det ser ut.
• Kommunerna får betalat i form av anläggningsavgifter för en liten del av
alla investeringar som görs, då alla investeringar inte genererar anläggningsavgifter. Finansiering av underskott från anläggningsavgifter sker
med hjälp av brukningsavgifter.
• Anläggningstillgångarna har de senaste (5) åren ökat i tre av fem kommuner med ca 40–50 %, och anläggningstillgångarna i förhållande till
antal ansluten fastighet är liten, från 30–145 tkr/fastighet
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• Anläggningsavgifterna är en liten del av resultatet (ca 1,5 %), och ca
10 % ur ett kassaflödesperspektiv
• Det finns behov av att få verktyg att kommunicera kring när det gäller effekten av olika politiska ställningstaganden för anläggningsavgiftens
storlek i förhållande till utgiften för investeringar.
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7.

Rättsfall avseende
anläggningsavgifter och särtaxa

7.1

Inledning

I denna fördjupningsstudie försöker vi klarlägga rättspraxis för hur anläggningsavgifter kan utformas, nivån på avgiftsuttaget samt när och hur särtaxa
kan tillämpas. Resultatet bygger på en genomgång av ett stort antal beslut
och domar med bäring på frågeställningarna.

7.2

Syfte

Syftet med detta kapitel är att utifrån rättspraxis tydliggöra hur anläggningsavgifter kan utformas. Vidare är syftet att visa nivån på avgiftsuttaget för
anläggningsavgifter.
Syftet är också att utifrån rättspraxis reda ut vad som ska ligga till grund
för att beräkna anläggningsavgifter och särtaxa samt beskriva när särtaxa kan
tillämpas.

7.3

Metod och underlag

För att få en uppfattning om vad praxis säger om nivå och konstruktion
av anläggningstaxa och särtaxa har vi gått igenom beslut publicerade på
Statens va-nämnds hemsida med bäring på området. För äldre lagstiftning
har vi gått igenom de beslut som är publicerade i Statens va-nämnds böcker
1-5. Därutöver har en genomgång av rättsfall som Svenskt Vatten har belyst
i branschtidningen, Svenskt Vatten, gjorts. Vid årsskiftet 2015/2016 upphörde Statens va-nämnd och nämndens uppgifter har tagits över av markoch miljödomstolarna. Vid kontakter med Statens va-nämnd hösten 2015
fick vi besked att de på grund av tidsbrist inte hade möjlighet att tillhanda
kompletterande information om överklagade domar som vi sökte. Arkivet
kommer under året att överlämnas till Riksarkivet varför vi inte haft möjlighet att få tillgång till alla de överklagade besluten. En komplett lista över
vilka beslut som är överklagade saknas därför. De beslut och domar som
legat till grund för denna utredning finns redovisade i Bilaga 7.
Beslut och domar med anknytning till anläggningsavgifter har gåtts igenom utifrån följande frågeställning
• Vad anses vara nödvändiga kostnader för att beräkna anläggningsavgifter?
• Vilken grad av överfinansiering kan accepteras?
• Fördelning av kostnads- och nyttoparametrar
• Fördelning av kostnader mellan olika typer av fastigheter
• Höjning av anläggningstaxan över tid
I nästa steg har beslut med bäring på särtaxa undersökts. Fokus i genomgången av dessa beslut har varit
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•
•
•
•

Vilka kostnader är nödvändiga kostnader?
Hur beräknas normaltaxans täckningsgrad?
Vad anses vara kostnadsdrivande särförhållande?
Hur bör konstruktionen av en särtaxa göras

Besluten redovisas översiktligt och diskuteras utifrån vad som är tydligt
motiverat i besluten. Utifrån rättspraxis diskuteras möjligheter, begränsningar och metoder vid beräkning av anläggningstaxa och särtaxa samt vad
som är möjligt vid beräkning ur rättslig synvinkel.
För att säkerställa det juridiska innehållet har texten sakgranskats av
jurist. För att säkerställa att kapitlet kan fungera som praktisk tillämpning
för kommunerna har vi bett några kommuntjänstemän att granska tillgängligheten av texten.
7.3.1

Dataunderlag

Beslut som berör anläggningsavgifter och särtaxa har sorterats i beslut före
2007 respektive beslut efter 2007. Denna indelning har gjorts utifrån att
VA-lagen ändrades 2007 och att det därför är intressant att studera förändringar i beslut på grund av införande av vattentjänstlagen.
Beslut före 2007 sammanfattas i figur 7-1.
Totalt Va-nämndsdomar – uppgift saknas
26 domar rör anläggningsavgifter
7 berör särtaxa
1 nivå
anläggningsavgifter

Figur 7-1

Beslut före 2007 – publicerade på VA-nämndens hemsida.6

Totalt är det 26 beslut som berör anläggningsavgifter från 2006 och tidigare. Sju beslut berör särtaxa och endast ett av besluten berör nivån på
anläggningsavgifter.
I figur 7-2 redovisas beslut från 2007 till oktober 2015.
Totalt 794 Va-nämndsdomar
184 rör anläggningsavgifter
159 rör huruvida fastighetsägaren är betalningsskyldig
16 berör särtaxa
11 nivå
anläggningsavgifter

Figur 7-2.

Beslut 2007–2015 Va-nämnden

6 Vid årsskiftet 2015/2016 upphörde Statens va-nämnd och nämndens uppgifter har tagits över av
mark- och miljödomstolarna.
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Mellan 2007 och 2015 finns det totalt 794 beslut från statens va-nämnd.
184 av dessa berör på något vis anläggningsavgifter, men stora flertalet
handlar om huruvida fastighetsägare är avgiftsskyldiga. Där kan konstateras
att om en fastighet ligger inom verksamhetsområde och förbindelsepunkt är
meddelad är fastighetsägaren betalningsskyldig. Det framgår också att för en
obebyggd fastighet som ligger inom detaljplanelagt område ska fastighetens
behov av VA bedömas som om fastigheten vore bebyggd. Endast 11 beslut
berör nivån på anläggningsavgifter och 16 stycken är så kallade särtaxedomar (Se bilaga 7)

7.4

Hur ser rättspraxis ut?

Besluten har sorterats efter ämnesinnehåll för att sammanfatta vilken vägledning som kan hämtas från rättspraxis.
7.4.1

Hur hantera nivån på anläggningsavgiften?

Enligt vår genomgång av beslut belyses nivån på anläggningsavgiften i sju
beslut efter 2007. Ytterligare ett beslut före 2007 berör nivån.
Hur hög höjning av nivå på anläggningsavgift över tid
Bland de äldre beslut som tas upp i Statens va-nämnds böcker 1–5 är det
endast ett beslut som berör nivån på anläggningsavgifter och lagligheten
i att höja avgifter över tid. I BVa 61 från 1978 konstateras att det är til�låtet för en VA-huvudman att höja anläggningsavgifterna och att det inte
är oförenligt med VA-lagen att dubblera anläggningsavgiften mellan två år.
Enligt beslutet möts inget hinder mot att en kommun höjer i taxa bestämd
engångsavgift till följd av till exempel omläggning av anläggningens finansiering. Vidare anges i beslutet att engångsavgift också kan höjas om kostnaderna för anläggningen stiger genom att nya anläggningsdelar tillkommer. Även höjningar på grund av penningvärdeförsämring kan godtas. Vid
sådana taxeförändringar blir den nya taxan alltid tillämplig för till det kommunala VA-nätet nytillkomna fastigheter. Vad gäller storleken av höjningen
beaktar nämnden VA-utredningens uttalande (SOU 1967:65 s 74) om att
höjningar av engångsavgiften inte berörs vidare i propositionen – eller av
lagrådet – eller vid riksdagens behandling av lagförslaget. VA-nämnden finner att den av kommunen beslutade höjningen av anläggningsavgiften för
centralorten visserligen – såsom innebärande en fördubbling av den tidigare
avgiften – måste betraktas som kraftig men att den dock inte kan anses i och
för sig oförenlig med VA-lagen.
Redan i BVa 61 från 1978 slås det fast att det är tillåtet att dubblera
anläggningsavgifterna mellan två år. Trots den kraftiga höjningen i procent överstiger inte anläggningsavgiften fastighetens andel av den allmänna
anläggningen. I BVa 24 från 2007 slås fast att kommunen är skyldig att
hålla sin taxa ajour med kostnadsutvecklingen oavsett om det sker nyanslutningar eller inte och att det inte är tillåtet att höja anläggningsavgifterna
med 121 % för en fastighet mellan två år.
I fyra beslut (BVa 39 från 2010, BVa 59 från 2011, BVa 48 från 2013
och i BVa 14 från 2014) berörs höjningar på mellan 28 och 50 % för en
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fastighet mellan två år där myndigheten inte har någon invändning mot det.
I beslutsskälet till BVa 39 från 2010 anges att av praxis till 1970 års VA-lag
framgår, att det inte möter något hinder mot att en kommun höjer engångsavgift i VA-taxan när principerna för anläggningens finansiering lagts om.
Vidare har höjda engångsavgifter, då kostnaderna för anläggningen stigit
genom tillkomsten av nya anläggningsdelar liksom höjningar på grund av
penningvärdesförsämring, också ansetts tillåtet.
I BVa 14 2014 konstateras att det är skäligt att höja avgiften med 50 %
och 100 000 kr för en enfamiljsvilla mellan två år.
I BVa 73 från 2015 slår Va-nämnden fast att det inte finns några hinder
mot att fastigheter inom samma utbyggnadsområde som ansluter vid olika
tider debiteras enligt olika nivåer på anläggningsavgifterna. Kommunen är
skyldig att alltid debitera i enlighet med den taxa som gäller då förbindelsepunkt meddelas.
Underlag för att beräkna nivån på anläggningsavgifter
Det finns inga beslut som berör huruvida rätt underlag har legat till grund
för nivån på anläggningsavgifterna. Det som framgår är att en fastighets
anläggningsavgift inte får inte överstiga fastighetens andel av den allmänna
anläggningen. Detta utvecklas i skälen till BVa 30 från 2010. I skälen anges
att i avgiften får inkluderas fastighetens andel i kostnaderna för utförandet
av hela den allmänna anläggningen, vari inbegrips bland annat vattenverk
och avloppsreningsverk och andra gemensamma anordningar. Detta förstår
vi som att det absoluta taket för anläggningsavgiftens storlek beror på antal
abonnenter och anläggningens totala bokförda värde. Vilket gör det viktigt
att i det fall man som kommun tillämpar exploateringsavtal se till att det
bokförda värdet på övertagna anläggningar blir riktigt.
För särtaxebesluten finns det definitioner om att när man bedömer om ett
område uppfyller kriterierna för särtaxa ska kostnaden för det lokala nätet
jämföras för att bedöma hur täckningsgraden för olika områden varierar.
Det finns också beslut som definierar vad som ska räknas med i beräkningar
för en särtaxas storlek. Detta kan tolkas som att nivån på anläggningsavgifter bör baseras på kostnad för det lokala nätet och att avgiftens storlek inte
får uppgå till mer än fastighetens andel av den allmänna anläggningen. Men
det finns inga beslut eller domar där detta är prövat.
När generell täckningsgrad för en kommun ska beräknas ska enligt BVa
61 från 2012 kostnaden för LTA-pumpar räknas med även om de inte får
vara med i bedömningen av nivån för ett särtaxeområde.
Sammanfattande iakttagelser avseende nivån på anläggningsavgifter
Utifrån de beslut och domar som vi undersökt och vad som är tydligt motiverat i dessa beslut drar vi följande slutsatser hur nivån på anläggningsavgifter kan hanteras.
• Man får höja anläggningsavgifterna. (För argument se BVa 39 2010).
• Procent? 121 % är för mycket (Kiruna 2008, BVa 24), 100 % är tillåtet
om det inte är för stort belopp. (Rättvik 1978, BVa 61)
• Pengar? 100 000 kr inkl. moms är tillåtet för en villa (Tyresö 2014, BVa
14)
• Kommunen är skyldig att hålla sin taxa ajour (SOU 1967:65 sid 74 f.)
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• Det är OK att debitera olika avgift vid olika tillfällen inom samma
område om avgiften ändrats (Kristianstad 2015, BVa 21)
Det finns inte någon diskussion om vilka kostnader som ska tas med. Information finns möjligtvis i beslut om särtaxa där det ska ställas mot vad normaltaxan täcker.
7.4.2

Praxis kring kostnads- och nyttoparametrar

I ett antal beslut diskuteras kostnads-nyttoparametrar. Kostnadsparametrar
som diskuteras är servisavgift och tomtyteavgift. Nyttoparametrar som diskuteras är förbindelsepunktsavgift och lägenhetsavgift.
Nedan följer en sammanfattning av beslut med koppling till olika kostnads-nyttoparametrar.
Jämkning av antal lägenheter och ytor
Två av besluten rör jämkning av antalet lägenheter, VA-nämndens beslut:
BVa 55 och BVa 37 från 2001. Båda dessa beslut är från Gotland och de
handlar om hur små lägenheter kan vara för att nyttan inte längre kan
betraktas som lika stor som för en genomsnittlig lägenhet. I BVa 55 konstateras att om åtta stycken trerumslägenheter byggs om till sexton stycken
enrumslägenheter kan det fortfarande anses rimligt att varje lägenhet har
samma nytta som en genomsnittlig lägenhet. I VA-nämndens beslut BVa 37
behandlas en fastighet som har byggt om källaren till 7 stycken studentboenden á 21 m2. Varje lägenhet är försedd med wc med dusch, sovalkov samt
minikök med kokmöjlighet och kylskåp som ej är avskilt från rummet. I
BVa 37 resonerar VA-nämnden att gränsen är nådd när lägenheten blivit så
liten och enkel att samma nytta inte längre uppnås. I beslutet jämkas antalet lägenheter till hälften. Det är intressant att reflektera över hur gränser
ska sättas i ”litenhet” ur perspektivet att vi har Atterfallshus och så kallade
microlägenheter som är mycket nära den här gränsen i kvadratmeter.
Fyra av besluten rör jämkning av ytor för med bostadsfastighet jämställd
fastighet. I BVa 25 från 1976 (Flen) konstaterar VA-nämnden att det inte
finns något skäl att jämka ytorna för en fastighet där halva BTA utgörs av
garage och kallager. I BVa 15 från 1977 (Mölndal), fastslog VA-nämnden
att det var rimligt att, för en fastighet med 3 700 m2 varav 200 m2 var varmbonade, jämka de ytor som inte var varmbonade med 50 %. Denna dom
fastställdes av Vattenöverdomstolen (1978-04-06, DT 16). I BVa 67 från
1985 fastslog VA-nämnden att det inte finns någon anledning att jämka
ytor från kyrkor och församlingslokaler med motiveringen att ”Lokalerna
och därtill hörande biutrymmen har sådan storlek och utformning att de
medger sammankomster för och besök av ett stort antal personer”. Vidare
anges i beslutet att omständigheten att lokalernas kapacitet vid tillfället inte
utnyttjas fullt ut inte kan tillmätas betydelse när det gäller att bedöma fastighetens mera varaktiga nytta av anslutning till den allmänna VA-anläggningen. I BVa 95 från 1993 slår va-nämnden fast att det inte finns skäl att
jämka våningsytan för en tennisklubb i Borås då man i beslutet menade
att tillgången till VA-utrustning rimligen måste vara av stor betydelse för
utnyttjandet av tennisbanorna. Och att förhållandet mellan antalet tennis-
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banors sammanlagda area och nyttan av VA-anslutningen ger anledning att
jämka våningsyteavgiften.
BVa 66 från 1994 (Varberg) samt BVa 20 från 2006 behandlar begränsning av tomtyta. I beslutet till BVa 66 konstateras att det liksom i tidigare praxis är rimligt att tomyteavgiften inte uppgår till mer än halva totala
anläggningsavgiften. Beslutet från 2006, BVa 20 berör en ungdomsvårdsanstalt som ej är ansluten till dagvatten. VA-nämnden anger i sitt yttrande att
när fastigheten inte är ansluten till dagvattenavlopp är avgiften för tomtytan främst en kostnadsfaktor och den kan därför bara i mindre mån anses
spegla fastighetens nytta av den allmänna VA-anläggningen. Det innebär
enligt yttrandet att arealavgiften inte kan tillåtas växa utan begränsning i
förhållande till den på bebyggelse grundade avgiften, om avgiftsuttaget skall
kunna förenas med principen i 26 § va-lagen om en skälig och rättvis fördelning efter nytta. Vidare konstateras att kommunens beräkning av tomtyteavgiften, med en reducering med mer än två tredjedelar av den totala tillkommande arealen, låter sig väl förenas med praxis i tidigare mål angående
reduktion av tomtyteavgift för VA-anslutning av fastighet med i förhållande
till byggrätten stor tomtyta. (Jfr t.ex. Beslut 1992-12-02, BVa 91 i mål Va
10/92 och 1994-01-27, BVa 4 i mål Va 74/92). Med hänsyn härtill och
vad i övrigt framkommit om fastigheten och dess användningssätt kan den
till 12 000 kvm reducerade avgiftsgrundande tomtytan i anslutning till de
nyuppförda byggnaderna med en byggyta om 1760 kvm inte medföra att
tomtyteavgiftens storlek i detta fall kommer i konflikt med VA-lagens regel
om skälig och rättvis avgiftsfördelning.
I BVa 22 från 2015 får Höganäs kommun rätt att debitera tillkommande
lägenhetsavgift då en fastighetsägare utöver sin sommarstuga anslutit en
friggebod på tomten till det allmänna VA-nätet. Friggeboden uppfyller
kommunens definition på lägenhet i VA-taxan och det anges i domskälen att avgiften är förenlig med vattentjänstlagens bestämmelser, praxis och
doktrin.
BVa 10 från 2012 ger Marks kommun rätt att debitera tillkommande
lägenheter på en fastighet där ombyggnation ledde till ytterligare några
lägenheter på fastigheten utan att någon tillbyggnad skedde.
Obebyggd fastighet
I BVa 5 1975 från Örkelljunga konstaterar VA-nämnden att en obebyggd fastighets nytta av allmänt VA ska bedömas som om fastigheten vore
bebyggd.
Anläggning vid olika tidpunkt
I BVa 12 från 1991 ger VA-nämnden kommunen rätt att ta ut etableringsavgift vid byggande av servis eftersom den inte tidigare varit byggd. I BVa 10
från 2006 från Höganäs säger VA-nämnden att den totala avgiften för flera
nyttigheter inte kan bli högre än om samtliga ledningar byggs samtidigt om
kommunen har valt att först dra ut en eller två tjänster och senare kommer
med ytterligare tjänster. Detta beslut har bäring på sådana omvandlingsområden där kommunen tidigare har byggt vatten av hälsoskäl och nu kommer
med spillvatten av miljöskäl. Eller områden där kommunen inte har byggt
dagvatten och behovet för detta har tillkommit.
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LTA (Lätt tryckavlopp) och andra särskilda anordningar
BVa 52 från 1982 (Stockholm) samt BVa 2 från 2005 (Oskarshamn)
behandlar båda att det inte är tillåtet att ta extra avgifter för att servisledningen är längre än det normala.
LTA tas upp i två beslut före 2007. I BVa 38 från 1999 (Värmdö) konstateras att ” Att avloppsanläggningen inte kan nyttjas med mindre fastighetsägaren har en LTA-enhet, som inte motiveras av den egna fastighetens
särskilda behov, måste anses utgöra en väsentlig minskning av fastighetens
nytta av den allmänna anläggningen. Denna nyttominskning skall beaktas
vid fördelningen av avgiftsskyldigheten.” Som en följd av detta nedsatte vanämnden fastighetsägarens avgift med 10 000 kr trots att kommunen stod
för kostnaden för pumpen. I BVa 19 från 2004 (Landskrona) slås fast att de
kostnader som fastighetsägaren har för installationen av LTA-pumpen ska
bekostas av fastighetsägaren. VA-nämnden ansåg inte heller att minskning
av nytta bör ge kostnadsreduktion.
Om kommunen väljer att bygga ut olika vattentjänster vid olika tider så
är det inte skäl för fastighetsägaren att betala mer än full avgift. I domskälen
för BVa 18 från 2011 hänvisas till två tidigare beslut BVa 10 från 2006 och
BVa 18 från 2004, Hovrätten M2743-06 och det citeras:
”I nu aktuellt fall har fastigheten uppenbarligen inte tidigare kunnat anslutas till kommunalt spillvatten eftersom detta inte byggdes ut samtidigt med
renvattennätet. Anledningen härtill har inte närmare belysts i målet. Förhållandet får emellertid inte leda till att fastighetsägare som utnyttjar sin
rätt att få tillgång till kommunalt renvatten senare skall drabbas av högre
anslutningsavgifter för att kommunen väljer att inte utföra VA-utbyggnaden
i ett sammanhang.”
Sammanfattande iakttagelser avseende
praxis kring kostnads-nyttoparametrar
Vår genomgång av beslut och domar visar på praxis kring nyttoprincipen
och kommunallagens likställighetsprincip såsom att två lika stora fastigheter med samma nytta ska betala lika mycket. Vidare kan lägenheter inte
vara hur små som helst och fortfarande anses ha samma nytta (BVa 55 från
2000, BVa 37 från 2001). Ytor för med bostadsfastighet jämställd fastighet
ska jämkas om inte alla ytor är kopplade till allmänt VA (Bva 15 1977, Bva
16 2009, Bva 18 2009). Och till sist att tomtyteavgiften får högst uppgå till
halva totala avgiften för bostadsfastighet och därmed jämställd (HD- dom).
7.4.3

Hur hantera särtaxa?

Enligt vår genomgång behandlas särtaxa i åtta beslut i lagstiftning innan
2007, publicerade i Statens va-nämnds böcker 1–5. Ytterligare 16 beslutberör särtaxa efter 2007.
I tidigare refererat beslut, BVa 61 från 1978 behandlas också särtaxa för
Rättvik. VA-nämnden anser i beslutet att kommunen visat att de olika terrängförhållanden som finns inom kommunen gör det tillåtet att ta ut olika
avgifter för olika geografiska delar av kommunen.
VA-nämnden ansåg i BVa 29 från 1989 att Kungsbacka kommun inte
visat att det varit högre kostnader för utbyggnad av allmänt VA på Särö
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jämfört med kommunen i övrigt. De ansåg också att kommunen haft andra
jämförbara områden som haft lika dålig täckningsgrad. Kommunen överklagade till Vattendomstolen som hade samma syn som Va-nämnden. Högsta Domstolen höll inte med, Dom: 1993-12-06, DT 727 Mål nr: T 56/90,
utan ansåg att kommunen visat att området varit dyrare och att omständigheten att anläggningskostnaden för något område inom kommunen kan ha
varit högre än för andra områden utan att någon särskild anläggningstaxa
har fastställts för det området inte ändrar denna bedömning.
I BVa 9 från 1990 behandlas huruvida överföringsledningar kan och ska
räknas med i kostnadsunderlaget vid särtaxebedömningar. Va-nämnden
ansåg inte att hela överföringsledningen kunde anses endast tillhöra ett specifikt avgränsat område inom kommunen och att kvarstående sträcka var
allt för kort för att motivera en avgiftshöjning. Kommunen överklagade till
Vattenöversomstolen som fastställde VA-nämndens beslut. Högsta Domstolen höll inte med och ansåg att kommunen hade tagit hänsyn till ytterligare anslutningar. Högsta Domstolen motiverar sitt beslut med att underlaget som lagts fram i målet inte ger belägg för att det inom en överskådlig
framtid kan bli aktuellt att ansluta fler fastigheter till ledningssträckan A än
dem som redan är anslutna dit. Inte heller ansågs den omständigheten att
någon tilläggsavgift inte tagits ut av en viss fastighet – L 1:88 – som också är
ansluten till denna sträcka medför att man i detta sammanhang bör bortse
från kostnaden för den sträckan.
Vid ett särtaxebeslut hade Tjörns kommun jämfört täckningsgrad mellan områden som fått statsbidrag för utbyggnad och områden som inte fått
det. Va-nämnden anger i domslut till BVa 1 från 1992 att andra intäkter än
anläggningsavgifter inte får ingå då man beräknar täckningsgrad för olika
områden.
BVa 119 från 1998 behandlar fattat beslut om särtaxa för Hjulviksområdet i Leksands kommun. I underlaget jämförde de täckningsgrad för särtaxeområdet enbart med områden inom planlagt område där kommunen
har en god täckningsgrad. Då även andra områden utanför plan tas med i
jämförelsen blir skillnaden i täckningsgrad inte mer än 8–15 % beroende
på hur man räknar. Vid beräkning av särtaxeområdet ska hänsyn tas till
generell utbyggnad i kommunen. Va-nämnden anser inte att det är en sådan
kostnadsskillnad som motiverar ett extra avgiftssuttag. Vidare anser Vanämnden att kommunen inte visat på några särskilda omständigheter som
motiverar varför kostnaderna skulle vara högre i detta område än i andra
delar av kommunen.
BVa 71 är från 2004 är ett ärende som behandlar negativ särtaxa i ett
sommarstugeområde i Varberg. Fastighetsägarna hade sökt hos Va-nämnden om nedsatt avgift då områdets beskaffenhet med små tomter och tät
exploateringsgrad motiverade lägre avgifter. Kommunen har visat att kostnaden per meter ledning inom området inte varit annorlunda än på andra
platser. Va-nämnden anser inte att tät exploateringsgrad är ett skäl för särtaxa utan anger att tät bebyggelse är typiskt sett ett sådant förhållande som
enligt VA-lagen ska föranleda utbyggnad av allmän VA-anläggning. Vidare
konstaterar Va-nämnden att det förhållande som normalt föranleder behov
av VA-utbyggnad samtidigt skulle kunna utgöra ett särförhållande som
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enligt samma lag skall leda till avgiftsnedsättning i särtaxa knappast kan
utläsas av lagen. Va-nämnden menar att det rent av skulle kunna motverka
lagens syfte.
Lång servisledning
Bland de äldre beslut före 2007 är det två beslut BVa 52 från1982 och BVa 2
från 2005 som berör frågan om huruvida extra lång servisledning är skäl till
extra avgifter. I bägge fallen konstaterar Statens va-nämnd att lång servisledning för en enskild fastighet inte är skäl till att ta extra avgifter eller särtaxa.
Kostnadsskillnad beroende på specifikt område
Särtaxa ska användas om det finns en beaktansvärd kostnadsskillnad och
denna kostnadsskillnad beror på något specifikt för området.
Kostnadsskillnad visas genom jämförelse av täckningsgrad jämfört med
annan utbyggnad, för jämförelse räknas täckningsgrad på lokalt nät. För
särtaxa får också överföringsledningar räknas med om det är definierat vilka
som kan ansluta över tid och det är visat att överföringsledningen endast
betjänar särtaxeområdet. Detta behandlas i BVa 9 från 1990. Vid bedömning av täckningsgrad ska man ta hänsyn till alla fastigheter som inom överskådlig tid kan komma att anslutas till det lokala nätet (Bva 119 2015).
Samtliga fastigheter som kan komma att ansluta både inom och utom verksamhetsområde ska tas med i intäktsunderlaget (Bva 4 från 2012, fastställd
av hovrätten 11 december 2012 i mål nr M 1686-12, Bva 22 från 2014,
Bva 119 från 2015) I BVa 164 2015 slår Va-nämnden fast att kommunens
översiktsplan är styrande när antalet kommande anslutningar ska bedömas,
oavsett om kommunen har rådighet över marken och hur mer realistisk
planering ser ut.
Sotenäs kommun har beslutat om en särtaxa i form av en extra avgift utöver normaltaxa i ett område. Statens va-nämnd säger i BVa 162 från 2015
att Sotenäs har rätt i att ta ut särtaxa för område, men att den inte får uppgå
till högre täckningsgrad än normaltaxa. Vidare säger de att det finns en övre
gräns för hur mycket en särtaxa kan få skilja från normaltaxan men att nivån
inte kan prövas förrän kommunen har debiterat tilläggsavgiften.
Kostnad för LTA-pumpar får inte räknas med (Bva 30 från 2010, Bva 61
från 2012, Bva 13 från 2015, Bva 119 från 2014)
Andra intäkter än anläggningsavgifter, till exempel skattebidrag eller
andra former av bidrag får ej användas för att beräkna täckningsgrad för
jämförelseområden (Bva 1 från 1992). Täckningsgraden för särtaxa får ej
vara bättre än för normaltaxa och täckningsgrad för normaltaxa ska redovisas (Bva 109 från 2014).
I Röinge i Hörby Bva 65 från 2012, faställd av Miljööverdomstolen i
mål M 10870-12 beslutade kommunen om särtaxa i ett område där endast
spillvatten skulle byggas ut då vatten redan fanns i området, samtidigt förnyade kommunen äldre vattenledningar i området. Va-nämnden fann att
kommunen visat att det var beaktansvärt dyrare att bygga ut i området än i
jämförelseområden och att särtaxa kunde tas ut. Särtaxan var beslutat som
en avgift per fastighet i ett fullmäktigeprotokoll. Då detta beslut är vederbörligen justerat och anslaget såg Statens va-nämnd inga skäl till att det inte
skulle vara ett giltigt tillägg till taxan.
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Sammanfattande iakttagelser avseende särtaxa
Kostnadsdrivande särförhållande kan vara: Överföringsledning, omvandlingsområde, markförhållande, kuperat, bergigt, långa ledningar per fastighet, stora tomter, verksamhetsområde på ö (BVa 9 från 1990, BVa 64 från
2009, BVa30 från 2010, BVa 69 från 2011, BVa 22 från 2014, BVa 119 från
2014, BVa 13 från 2015). Poängen är att det ska vara något inom området
som utmärker det som olikt resten av kommunens verksamhetsområde.
Kostnadsdrivande särförhållande kan inte vara val av teknisk lösning till
exempel LTA eller tät exploateringsgrad, BVa 71 från 2004, fastställd av
Vattenöverdomstolen.
Att man vid tidigare utbyggnad inte tagit ut särtaxa är inte ett skäl att
låta bli (HD 1993-12-06, DT 727 som gällde överklagande på BVa 29 från
1989, BVa 4 från 2012).

7.5

Slutsatser och förslag

Kommunen är skyldig att hålla sin taxa ajour (SOU 1967:65 sid 74 f.) I
avgiften får inkluderas fastighetens andel i kostnaderna för utförandet av
hela den allmänna anläggningen, vari inbegrips bland annat vattenverk
och avloppsreningsverk och andra gemensamma anordningar (BVa 30 från
2010). Utifrån detta faller det sig naturligt att konstatera att man får höja
anläggningsavgifterna. Det är för mycket att höja med 121 % för en fastighet mellan två år (Kiruna, BVa 24 från 2008). 100 % är däremot tillåtet om
det inte är för stort belopp (Rättvik, BVa 61 från 1978). Vidare är 100 000
kr och 50 % tillåtet för en villa (Tyresö, BVa 14 från 2014). Om utbyggnad
av ett område sker så att olika delar av området kommer att debiteras enligt
olika taxor så är detta tillåtet (Kristianstad, BVa 21 från 2015).
Detta innebär att man i något läge måste börja fundera på att höja i flera
steg om nivån på anläggningsavgifterna inte har följt kostnadsutvecklingen
och en förändrad utbyggnadsstruktur. Vi tror att den gränsen är ungefär
70 % och i dagens pengavärde 100 000 kr inklusive moms för en fastighet
motsvarande typhus A.
Rättspraxis säger att taxans utformning ska vara nyttobaserad det vill säga
två fastigheter med samma nytta ska betala lika mycket oavsett om de faktiska kostnaderna att förse fastigheterna med allmänt VA har varit olika. Till
kostnadsparametrar räknas servisavgift och tomtyteavgift det är parametrar
som ska skilja mellan dyrare och billigare utbyggnad. Till nyttoparametrarna räknas förbindelsepunktsavgift och lägenhetsavgift.
Det finns begränsningar om att lägenheter inte kan vara hur små som
helst och fortfarande anses ha samma nytta (BVa 55 från 2000, BVa 37 från
2001). Samtidigt säger BVa 22 från 2015 att en friggebod kan debiteras en
hel lägenhetsavgift. Likaså ska ytor för med bostadsfastighet jämställd fastighet jämkas om inte alla ytor är kopplade till allmänt VA (BVa 15 från 1977,
BVa 16 från 2009, BVa 18 från 2009).
Utifrån ovanstående resonemang skulle det kunna vara rimligt att jämka
lägenheter till halva nyttan då de är mindre än 15m2. För Attefallshusen och
även friggebodar med indraget VA och som utgör en självständig bostadsenhet skulle en taxekonstruktionslösning kunna vara: att låta småhus med 1–2
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lägenheter betala en lägenhetsavgift totalt i stället för en per lägenhet. För
att kompensera förlorad intäkt av nyttoavgift i form av lägenhetsavgift kan
förbindelsepunktsavgiften höjas motsvarande 0,5–1 lägenhetsavgift beroende på bebyggelsestruktur. Det skulle ge samma intäkt över underlaget och
förenkla hanteringen med små tillkommande enheter på småhusfastigheter.
Vad gäller jämkning av kallager föreslås det ske med 1/3 för vatten och
spillvatten gällande ytor som ej är kopplade till VA. Ingen jämkning för
dagvatten då även kallager har full nytta av dagvatten.
Tomtyteavgiften får högst uppgå till halva totala avgiften för bostadsfastighet och därmed jämställd (HD dom). Detta är något som redan idag är
standard i de allra flesta kommuners taxa.
Man ska ha särtaxa om det finns en beaktansvärd kostnadsskillnad och
denna kostnadsskillnad beror på något specifikt för området. Det är huvudmannen som måste visa att bägge dessa kriterier är uppfyllda.
Kostnadsskillnad visas genom jämförelse av täckningsgrad jämfört med
annan utbyggnad. Täckningsgrad för jämförelse beräknas på lokalt nät. För
beräkning av normal täckningsgrad får endast intäkter från anläggningsavgifter tas med. Täckningsgraden för normaltaxa ska redovisas i utredningen
kring en särtaxa och en särtaxa får inte ha bättre täckningsgrad är normalttaxan har. Dessutom måste en särtaxa konstrueras med hänsyn till fastigheters olika nytta.
Att man vid tidigare utbyggnad inte tagit ut särtaxa är inte ett skäl att
låta bli (HD 1993-12-06, DT 727 som gällde överklagande på BVa 29 från
1989, BVa 4 från 2012).
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Beskriv i fritextfältet arbetet kring hur er kommun jobbar för att ta fram underlag för kommande
anläggningsavgift.
Svara gärna på följande följdfrågor:
- Beräkningar, hur utförs dessa. Baseras de på verkligt utfall eller mer schaboniserade
genomsnittliga värden?
- Genomförs egna kostnadsuppskattningar innan delprojekts genomförande eller används enbart
verkligt utfall på investeringar?
- Hur hanteras "inköp" i befintlig eller planerad anläggning (t.ex. reningsanläggning eller
huvudledning), tas det med för respektive område eller hanteras det övergripande?
- Hur sker uppföljning av arbetet med underlag för anläggningsavgift?
Avskrivningstid på ledningsnät
Avskrivningstid på anläggning
Periodiseringsmetod för anläggningsavgift
Uppskattad generell täckningsgrad vid "normal" utbyggnad

Genomsnittlig VA-utbyggnad, schablon (kr/m ledningsgrav)
Uppskattad fördelning av kommunens VA-utbyggnad under ett "normalår" mellan nedanstående
tre typer (% av antalet lgh och % av investering):
- Förtätning inom befintligt vo ("ströserviser")
- Exploateringsområden
- Omvandlingsområden

Genomsnittlig VA-utbyggnad, schablon (kr/m ledning)

Ev annan kontaktperson, t.ex. för exploateringsprojekt

Ansvarig uppgiftslämnare (inkl e-post, tel.nr):

Kommun:

% av antal lgh

Fritextfält

Välj om möjligt olika typer av områden och med olika förutsättningar.
Kommentera gärna efter varje ifyllt fält.
Vissa uppgifter kan vara svåra att få fram, men osäkra uppgifter är mycket bättre än inga uppgifter alls.
Glöm inte att uppge kontaktuppgifter.
Uppgift

Instruktioner: Detta formulär ligger till grund för Svenskt Vattens utvecklingsprojekt angående anläggningsavgifter och särtaxa.
Under följande flik fylls generella uppgiter i (enbart ljusblå fält).
Under flik "Typområde 1 -5" anges specifika verkliga kostnadsunderlag för olika utbyggnadsprojekt.

Kostnaden för VA-utbyggnad

% av investering

Kommentar

Bilaga 1. Frågeformulär om kostnaden för VA-utbyggnad, övergripande
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0,1 Beräknas, skriv ej in uppgift här
0 Beräknas, skriv ej in uppgift här
0 Beräknas, skriv ej in uppgift här

1 Enbart summa

Kommentar

Ange summa och kommentera gärna

Summa

OBS exklusive moms

Ange ja/nej och kommentera hur VA-delen minskat
Har samordningsvinst hanterats inom kalkyl?
Kommentera ev eftersläpning

Kommentera enbart
Kommentera
Exempelvis mycket berg i dagen, mkt lera
Exempelvis förstärkt ledningsbädd, annan grundläggning

10 enbart antal, ex 10
Utförandeentreprenad (AB04) eller Totalentreprenad (ABT06)
Enligt beslutsunderlag
Beskriv gärna konjunkturläge, konkurrenssituation

Kommentar

Vad anser du är en lämplig anläggningsavgift om detta vore ett "normalprojekt"

Nej

Antal
eller ja/nej

Ange hur "inköp" hanterats
Ange totalt antal fastigheter

Ja

Fritextfält

Fritextfält

Eventuell gemensam investering utanför projektet?
Om ja, berörs fler fastigheter än detta projekt?

Investering per fastighet
Anläggningsavgift per fastighet (genomsnitt)
Täckningsgrad

Projektering
Geoteknisk undersökning
Tillstånd
Bygglov, dispenser
Projektledning (inklusive kommunens egna tid)
Byggledning
Entreprenadsumma
Fördelat på:
Anläggningar
Ledningsnät
Annan post
Total investering i projektet

Vilka poster har ingått i kostnadsunderlaget (sätt kryss)?
Komplettera gärna med delsumma om sådan finns.

Antal fastigheter
Entreprenadform
Kalkylvärde
Antal inkomna anbud
Genomsnittlig tomtyta
Genomsnittlig servislängd
Främst enkelsidigt/dubbelsidig anslutning i området
Huvudsaklig typ av ledningsgrav (V, S, V+S, V+S+D)
Särskilda markförutsättningar?
Förstärkningsarbeten nödvändiga
Samförläggning med andra ledningsslag eller annan part för att
minska kostnaden?
Om ja, ange hur beloppen anpassats mht det.
Total inkomst av anläggningsavgifter (före ev periodisering)

Bifogas övriga dokument (ex ritning/karta), namnge dessa

Beskriv kortfattat typ av område

Namn

Typområde 1

Bilaga 2. Frågeformulär om kostnaden för VA-utbyggnad, typområden
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Kryss

0

2005

0

2006

0

2007

0

2008

0

2009

Totalt antal anslutna fastigheter i kommunen 2015-01-01
st
Om inte antalet anslutna fastigheter finns att få fram använd antal abonnemang alternativt antal debiterbara anläggningar
ange i text vilket underlag för uppgift som är använt

Småhus
Flerbostadshus
Övrigt
Summa

Nyanslutna
Fyll i antal nyanslutna fastigheter per typ av fastighet
Om inte information om fastighetstyp finns använd raden övrigt

Finansiering
Exploatörer
Skattemedel
Brukningsavgifter
Annat
Om annat, beskriv i text

Finansiering
Om anläggningsavgifterna inte täcker kostnaderna för investeringarna i utbyggnadsprojekten, hur finansieras underskottet?
Sätt kryss för det eller de alternativ som passar din kommun

0

2010

Täckningsgrad
Fyll i belopp i kr
Finns denna information per projekt önskar vi detta också. Se nästa blad "Projekt" bifoga gärna också eget underlagsmaterial.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Investeringar i utbyggnadsprojekt
Inbetalade anläggningsavgifter
Täckningsgrad

Årsredovisning
Vi behöver er resultat- och balansräkning inklusive noter. Så långt tillbaka som möjligt, men det är önskvärt från 2007 eller tidigare.
Sätt ett kryss för de som är bifogade
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Resultaträkning
Balansräkning

Bilaga 3: Redovisning av VA-utbyggnad

0

2011

2011

2011

0

2012

2012

2012

0

2013

2013

2013

0

2014

2014 Totalt

2014

0
0

Bilaga 3. Frågeformulär om redovisning av VA-utbyggnad
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5 953
5 953
2 604

Totala kostnader

Resultat före överföring till fond

-

År 2

-

1 365

5 428

5 428

4 063

2015
2 315
1 748
-

102 869
-3 968
3,9%

106 097
-2 604
2,5%

2014
2 206
1 144
-

År 2
2015
101 513
440
1 356
102 869

År 1
2014
105 181
916
916
106 097

Kostnader
Driftkostnader
Avskrivningar
Räntekostnader

År 1

17
2
-1
-3

11
2
-2
-2

482
000
365
968

14 109
5 000

31 454
5 000
436
000
604
604

År 2
2015

År 1
2014

3 349

10%
50

33

2014

Totala intäkter

Intäkter
förändring i brukningsavgifter efter höjning/sänkning
Periodisering från anläggningsavgifter
Icke periodiserade anläggningsavgifter som intäktsförs år 1
Övriga intäkter

Resultaträkning endast anläggningsavgifternas påverkan och höjningen

Befintliga fastigheters inbetalningar från brukningsavgifter (tkr)
Årets nyanslutna fastigheters inbetlaningar från brukningsavgifter (tkr)
Ackumulerade inbetalade brukningsavgifter från nyanslutna fastigheter (tkr)
Inbetalningar från brukningsavgifter (tkr)
Faktisk höjning av brukningsavgifter (%)
Inbetalningar från brukningsavgifter (tkr) efter förändring
Ackumulerat belopp som ska täckas eller bidra till investeringen (tkr)
Höjning av brukningsavgifter (%) för att täcka under- eller överskott

Brukningsavgifter

Genomsnittlig avskrivningstid för investeringar (år)
Aktiverade investeringar (när investeringen börjar skrivas av) (tkr)
Avskrivning från historiska investeringar (tkr)
Hur stor del av anläggningsavgifterna intäktsförs år 1 (%)
Genomsnittlig periodiseringstid för inbetalade anläggningsavgifter (år)
Inbetalningar från anläggningsavgifter (tkr)
Periodisering från historiska inbetalade anläggningsavgifter (tkr)
årligt under- eller överskott (tkr)
Ackumulerat belopp som ska täckas eller bidra till investeringen (tkr)

Startår
Investeringar och anläggningsavgifter

-

År 3

599
000
859
827

1 859

5 346

5 346

3 487

2016
2 227
1 260
-

105 659
-5 827
5,5%

År 3
2016
103 843
460
1 816
105 659

12
2
-1
-5

11 405
5 000

År 3
2016

-

År 4

189
000
608
435

2 608

5 574

5 574

2 966

2017
2 147
819
-

116 535
-8 435
7,2%

År 4
2017
114 239
480
2 296
116 535

8
2
-2
-8

18 950
5 000

År 4
2017

-

År 5

676
000
789
224

1 789

5 520

5 520

3 732

2018
2 264
1 468
-

127 812
-10 224
8,0%

År 5
2018
125 292
224
2 520
127 812

14
2
-1
-10

17 170
5 000

År 5
2018

-

År 6

204
000
920
144

1 920

5 832

5 832

3 912

2019
2 292
1 620
-

145 595
-12 144
8,3%

År 6
2019
142 627
448
2 968
145 595

16
2
-1
-12

27 459
5 000

År 6
2019

-

År 7

257
000
547
690

2 547

5 403

5 403

2 856

2020
2 131
726
-

167 027
-14 690
8,8%

År 7
2020
163 755
304
3 272
167 027

7
2
-2
-14

13 296
5 000

År 7
2020

-

År 8

688
000
585
275

2 585

5 138

5 138

2 553

2021
2 084
469
-

179 360
-17 275
9,6%

År 8
2021
175 656
432
3 704
179 360

4
2
-2
-17

4 549
5 000

År 8
2021

-

År 9

873
000
648
923

2 648

5 223

5 223

2 575

2022
2 088
487
-

180 025
-19 923
11,1%

År 9
2022
175 985
336
4 040
180 025

4
2
-2
-19

7 366
5 000

År 9
2022

-

189 453
-22 102
11,7%

2 179

5 365

5 365

3 186

2023
2 181
1 006
-

År 10

055
000
179
102
År 10
2023
185 189
224
4 264
189 453

10
2
-2
-22

12 050
5 000

År 10
2023

Bilaga 4. Beräkningsmodell för långtidseffekter (kalkylark)

Bilaga 5. Manual till beräkningsmodell
för långtidseffekter
Syfte: Att underlätta för kommuner att kvantifiera täckningsgrad för anläggningsavgifter och utbyggnadstakt, i olika scenarior, tas en enkel beräkningsmodell fram som visar effekten på brukningsavgiften av en lägre anläggningsavgift.
Mål: Detta verktyg ska kunna användas som en brygga i kommunikationen mellan ekonomer och ingenjörer, men även till politiken. Det ska vara
ett underlag som kan användas som diskussionsunderlag för vilken täckningsgrad som ska användas.
Tidsperspektiv: I detta verktyg är tidsperspektivet 10 år. Detta för att
matcha med FÖPen.
Indata:
• Genomsnittlig avskrivningstid på framtida investeringar
• Aktiverade investeringar
• Avskrivningar från historiska investeringar
• Hur stor del av anläggningsavgifterna som intäktsförs år 1
• Genomsnittlig periodiseringstid
• Inbetalningar från anläggningsavgifter
• Periodisering från historiskt inbetalade anläggningsavgifter
• Befintliga fastigheters inbetalningar från brukningsavgifter
• Årets nyanslutna fastigheters inbetalningar från brukningsavgifter
Utdata:
• Underskott som ska täckas resultatet
• Ackumulerat underskott som ska täckas resultat
Förklaring: Resultatet från detta verktyg är en isolerad effekt som endast
svarar på en isolerad händelse. För att få en helhet behöver därför resultatet
från denna beräkningsmodell kompletteras med andra verktyg.
Användning: Fyll i de gröna områdena
• Börja med att fylla i årtal
• Välj genomsnittlig avskrivningstid för investeringarna för att få rätt
avskrivningskostnad
• Fyll i aktiverade investeringar, dvs. när investeringen börjar skrivas av
• Fyll i historiska investeringars avskrivningskostnad
• Fyll i hur stor del av inbetalade anläggningsavgifter som intäktsförs det
året de inbetalas
• Fyll i genomsnittlig periodiseringstid för inbetalade anläggningsavgifter
för att få fram rätt periodiseringsintäkt
• Fyll i inbetalningar av anläggningsavgifter
• Fyll i periodiseringsintäkter från historiskt inbetalade anläggningsavgifter
Nu visas ett årligt under- eller överskott per år, samt ackumulerat.
• Fyll i brukningsintäkter från befintliga fastigheter
• Fyll i brukningsintäkter från nyanslutna fastigheter (det finns en beräkningsflik att ta hjälp av)
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Nu visas totala brukningsintäkterna. Det visas också hur mycket brukningstaxan måste förändras för att nå ett nollresultat till följd av under- eller
överskott från anläggningsavgifterna. Här går det att fylla i en förändring av
brukningsavgifterna och då visas ett nytt över- eller underskott. I resultaträkningen visas endast förändringen av brukningsintäkterna, intäkter från
anläggningsavgifter och kostnader från avskrivningarna.
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Bilaga 6. Beräkningsexempel
Kommunen Xby har som rutin att följa upp sina anläggningsavgifter årligen. De följer då nedanstående metod för att bedöma om de ligger ”rätt”
enligt beslutad policy för vad anläggningsavgifterna ska täcka i kommunen.
Det gör de genom att se till att de får ett representativt underlag för investeringarna avseende kommande utbyggnad de närmaste åren.
Metoden går givetvis att följa även om värderingen görs för första gången
eller mer sällan.
1

Steg 1: Tidigare utbyggda områden

Beräkningarna har föregåtts av att man följt upp de olika utbyggnadernas
projektekonomi, kalkyl mot utfall och sett till att ta med alla utgifter som
rör utbyggnaderna i områdena och ingenting annat. De kan vara ett mer
eller mindre omfattande arbete att sammanställa beroende på hur man i
Xby väljer att redovisa sina olika objekt och utgiftstyper.
I Xby väljer man att redovisa projekten per område och delar upp projektet i komponenter såsom serviser, lokala ledningar, pumpstationer och
tryckstegringsstationer och huvudledningar. Utgifter för projektering, geoteknik och andra gemensamma utgifter ges en fördelningsnyckel per komponent i anläggningen och utgiften fördelas i enlighet med den.
I tabell 1 finns exempel på hur underlaget kan struktureras för kostnaderna i området.
Tabell 1

Summering av anläggningskostnader per område inom området uppdelad på olika anläggningsdelar.

Områdesbeskrivning
Område A

Pumpstationer/
tryckstegring
tkr

Ledningsnät
tkr

Serviser
tkr

Total investering
i område
tkr

1 000

9 600

3 000

13 600

200

9 000

4 000

13 200

100

1 000

200

1 300

Omvandlingsområde. 86 villafastigheter.
Genomsnittlig tomtyta 1 800 m²
Område B
Omvandlingsområde. 126 villafastigheter.
Genomsnittlig tomtyta 1 400 m²
Område C
Nyexploatering. 5 flerfamiljshus med vardera
15 lägenheter. Genomsnittlig tomtyta 1500 m²

I redovisningen för projektet ”område A” ingick även förstärkningsåtgärder
och reinvestering för ett redan befintligt område varför dess komponenter
tas bort från investeringen för området.
Årets utredning för eventuell taxerevidering börjar med att se över den
utbyggnad Xby haft de senaste fem åren. Det innebär att de områden som
de byggt för mer än fem år sen faller bort. Utgifterna indexeras till årets
prisnivå med Entreprenadindex.
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Tabell 2

Sammanställning av tidigare utbyggda områdens utgifter 1a
(endast utgifter lokalt i området har tagits med).

Områdesbeskrivning

Utbyggnadstid
År

Investeringsutgift
tkr

Indexerad investeringsutgift
tkr

-5

13 600

15 233

-5

13 200

14 784

-3

1 300

1 430

-1

8 900

9 000

750

792

Område A
Omvandlingsområde. 86 villafastigheter.
Genomsnittlig tomtyta 1 800 m²
Område B
Omvandlingsområde. 126 villafastigheter.
Genomsnittlig tomtyta 1 400 m²
Område C
Nyexploatering. 5 flerfamiljshus med vardera
15 lägenheter. Genomsnittlig tomtyta 1500 m²
Område D
Nyexploatering. 82 villafastigheter.
Genomsnittlig tomtyta 1 500 m²
Förtätningar

-3 till 0

Under senaste 3 åren 30 villor och
2 flerfamiljshus med 45 lägenheter.
Summa

41 239

Till områdesinvesteringarna läggs sedan investeringar som varit nödvändiga
för att komma till de nya fastigheterna. Har dessa investeringar varit gemensamma med befintliga fastigheter så ska de beloppen rensas bort.
Tabell 3

Sammanställning av tidigare utbyggda områdens utgifter 1b
(utgifter för att komma till aktuella områden).
Utbyggnadsår

Investeringsutgift
tkr

Indexerad investeringsutgift
tkr

Pumpstation 1

-5

200

424

Huvudledning 2

-5

400

848

Överföringsledning 3

-5

2 000

4 240

Tryckstegring 4

-3

200

220

Tryckstegring 5

-1

150

Huvudanläggningar

Summa

152
5 884

Även här indexeras utgiften till dagens prisnivå.
2

Steg 2: Planerad utbyggnad i kommande områden

Nästa steg är att titta på den utbyggnad som ska komma de närmaste åren.
Om Xby hade haft en fullständig bild av vilken typ av utbyggnader som
kommer att ske och när den planeras samt kalkyler som överensstämmer
med investeringsbudget och resurser, så är det den bilden som utgör det
representativa urvalet. Här finns dock endast två områden med kalkylerade
utgifter som underlag och man vet att det kommer fler områden. Kalkylerna
är upprättade i dagens prisnivå (år 0)
Vi gör samma sammanställningar som för tidigare utbyggda områden
det vill säga utgifter i området (2a) och investeringar för att komma till
områdena (2b).
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Tabell 4

Sammanställning av framtida utbyggnader områdens utgifter 2a
(endast utgifter lokalt i området har tagits med).

Områdesbeskrivning

Utbyggnadsår

Investeringsutgift
tkr (kalkyl)

0

5 000

2

14 000

0 till +3

1 500

Område E
Nyexploatering. 5 flerfamiljshus med
vardera 15 lägenheter. Genomsnittlig
tomtyta 1500 m²
Område F
Omvandlingsområde. 70 villafastigheter.
Genomsnittlig tomtyta 2000 m²
Förtätningar
Under en treårsperiod 30 småhus och
6 flerfamiljshus med totalt 90 lägenheter
Summa

20 500

Även till de här områdena krävs investeringar för att få en anläggning till
områdena för de nya fastigheterna.
Tabell 5

Sammanställning av framtida utbyggnader områdens utgifter 2b
(utgifter för att komma till aktuella områden).

Huvudanläggningar

Utbyggnadsår

Investeringsutgift
tkr

Pumpstation

2

400

Huvudledning

2

1 600

Summa

2 000

Den totala investeringen för huvudledningen uppgår till en större summa,
för den ska även ingå i systemet för ett redan befintligt verksamhetsområde
på vägen. I summan för huvudledning har därför endast tagits med utgiften
för de 70 tillkommande fastigheterna som en andel av de totala fastigheterna den är avsedd för.
3

Steg 3: Bedömning och beräkning av representativt
urval av områden de kommande 3–5 åren

Nu vet vi hur det sett ut de senaste fem åren och vi har vissa uppgifter på
hur det kommer att se ut framåt. I det här steget ska vi hitta den mix av
utbyggnad som utgör det representativa scenariot för den utbyggnad vi ska
ha framåt. Vi gör då en viktning på tidigare utbyggda områden som representerar trolig utbyggnad. Exempel på frågor att ställa sig:
• Kommer vi ha ett så stort omvandlingsområde till de närmaste åren?
• Kommer vi ha en lika stor exploatering med flerbostadshus?
Här nedan visas ett exempel på en sådan viktning för Xby. Det här steget
kan behöva upprepas när de följande två analysstegen (kostnader per fastighet för olika typer av utbyggnadsområden) är gjorda. Det blir en iterativ process tills man hittat det utbyggnadsscenario och de utgifter som är
det mest sannolika. Hade Xby haft fullständiga kalkyler över utbyggnaden
framåt i steg 2 hade detta steg inte behövts.
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Tabell 6

Viktning av underlaget för att ge ett representativ
utbyggnadsscenario.
Investeringsutgift
tkr

Viktning

Total representativ

Område A

15 233

75 %

11 425

Område B

14 784

50 %

7 392

Område C

1 430

50 %

715

Område D

9 000

100 %

9 000

Område E

5 000

100 %

5 000

Område F

14 000

100 %

14 000

2 292

50 %

1 146

Område

Förtätningar
Summa

61 739

48 678

Förtätningar är här ett medelvärde av tidigare och kommande. De tidigare
områdena A–C förväntas inte vara representativa framåt utan behöver vara
mindre än de var när de byggdes. Vi får en representativ total utbyggnadsutgift de närmaste åren på nästan 49 Mkr för investeringar inom områdena.
Därtill ska läggas investeringar för att komma till områdena och eventuella
kapacitetsförstärkningar i steg 5 och 6. Men först reflekterar vi över hur
utgifterna i områden ser ut per fastighet och för att reflektera över representativiteten för olika typer av fastigheter. Om kostnaderna avviker beaktansvärt kan det finnas fog för utredning om särtaxa.
4

Steg 4: Beräkning av lokala
investeringar i områden per fastighet

I det här steget görs en analys av hur utgifterna fördelar sig per fastighet
och per bostadsenhet (lägenhet). Det ger en kontroll över att inget orimligt
smugit sig in i underlaget och en reflektion över hur områdena skiljer sig åt.
Resultatet kan användas som förförståelse för den framtida avgiften och taxekonstruktion för olika bebyggelser, det vill säga hur avgifterna ska fördelas
mellan kostnads- och nyttofaktorer för olika typer av fastigheter. Det kan
också ge underlag till att hitta det representativa urvalet och viktningen av
de områden vi har uppgifter om.
Tabell 7

Beräkning av nyckeltalet utgift per fastighet och utgift per bostadsenhet i de olika områdena för lokala
investeringar
Investeringsutgift
tkr

Antal fastigheter
st

Antal
bostadsenheter
st

Utgift/fastighet
tkr

Utgift/bostadsenhet
tkr

Område A

15 233

86

86

177

177

Område B

14 784

126

126

117

117

Område C

1 430

5

75

286

19

Område D

9 000

82

82

110

110

Område

Område E

5 000

5

75

1 000

67

Område F

14 000

70

70

200

200

2 292

68

195

34

12

61 739

442

709

Förtätningar
Summa
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Här har valts de oviktade uppgifterna. Väljer man de viktade utgifterna ska
även antal fastigheter och bostadsenheter viktas.
5

Steg 5: Beräkning av investeringar
per fastighet för att komma till områdena

Till utgiften per fastighet tas även hänsyn till de utgifter som utgör investeringar för att komma till områdena. Dessa analyseras som en helhet på hela
utbyggnadsbeståndet oberoende av vilket område de avser och avser förstås
både tidigare utbyggda och tillkommande.
Tabell 8

Beräkning av nyckeltalet utgift per fastighet och utgift per bostadsenhet i de
olika områdena för lokala investeringar
Utgift
tkr

Tidigare utbyggt (1b)

5 884

Kalkyl tillkommande (2b)

2 000

Summa

7 884

Antal fastigheter
st

Utgift /fastighet
tkr

Utgift/bostadsenhet
tkr

442

18

11

Här framkommer att ytterligare 18 tkr ska läggas på varje fastighet eller 11
tkr per bostadsenhet/lägenhet förutom det lokala nätet beräknat i steg 4.
6

Steg 6: Bedömning om tillägg för
kapacitetshöjande åtgärder i anläggningen

I år har för Xby identifierats två investeringar för att öka kapaciteten i den
totala VA-anläggningen. Det är en större investering i avloppsreningsverket
och en mindre i en huvudpumpstation. Det belopp som kan ligga till grund
för underlaget för anläggningsavgifter är den andel som de nya fastigheterna
utgör av det totala VA-kollektivet. Här är de nyanslutna viktade drygt 320
fastigheter och VA-kollektivet utgörs av ca 30 000 fastigheter. För pumpstationen är andelen högre i den delen av anläggningen.
Tabell 9

Beräkning av tillkommande kapacitetsinvesteringar som kan läggas till underlaget
för anläggningsavgifter

Typ av investering

Investeringsutgift
tkr

Andel för nyanslutna
fastigheter

Att fördela till nyanslutningar
tkr

Ny kapacitet i ARV

30 000

1%

300

200

2%

Utökad pst kapacitet
Totalt

7

30 200

4
304

Steg 7: Summering total investering
att finansiera med anläggningsavgifter

I det här steget summeras det belopp som utgör underlaget på den nivå på
anläggningsavgifter som ska tas in de närmaste åren. Vi tar de viktade beloppen för områdena. Summeringen kan givetvis göras per område också. Här
har vi dock valt att stanna vid totalen och i Xby stäms den av mot investeringsbudgeten.
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Tabell 10

Beräkning av total investering att täcka med anläggningsavgifter
Utgift
tkr

Delar av investering
Utbyggnad lokalt nät (viktat 1a och 2a)

48 678

Utbyggnad av anläggningar till området (1b och 2b)

7 884

Utbyggnadsandel av kapacitetsökningar

304

Total utgift att täcka med anläggningsavgifter

8

56 865

Beräkna täckningsgraden med
dagens avgifter – Täckningsgradsanalys

Nu vet vi nivån på de utgifter som kan täckas med anläggningsavgifter
framöver. Hur täcker gällande avgifter dess utgifter i de olika områdena
och totalt? Analysen görs för att få en uppfattning om dagens täckningsgrad innan Xby börjar modellera fram nya avgifter. Här är det viktigt när
avgifterna räknas fram att hänsyn tas till de olika vattentjänsterna som byggs
ut i respektive område. Det spelar roll för avgiftens storlek. Fördelning av
utbyggnaderna till områdena och kapacitetsökningar kan fördelas proportionellt på områden per fastighet eller per lägenhet också. Kommunen väljer dock att göra det när de modellerar upp sina nya avgifter. Kommunen
konstaterar att avgifterna inte täcker utgifterna med dagens nivåer. Enligt
nuvarande Policy i kommunen är målsättningen 100 % täckningsgrad med
den här metoden och Xby kommer därför att lägga fram nya nivåer som ger
100 % på den representativa utbyggnaden.
Tabell 11

Täckningsgradsanalys med dagens avgifter
Vattentjänst

Utgifter
Prisnivå år 0

Område A

V+S

15 233

10 500

Område B

V+S

14 784

12 800

87%

Område C

V+S+D

1 430

2 500

175%

Område D

V+S+D

9 000

9 900

110%

Område E

V+S+D

5 000

5 400

108%

Område F

V+S

14 000

9 600

69%

Förtätning

V+S+D

2 292

6 400

279%

Summa lokala nät

61 739

57100

Täckningsgrad lokalt nät

61 739

57100

92%

Täckningsgrad inkl. utbyggnad till områdena (1b +2b)

69 622

57100

82%

Täckningsgrad inkl. utbyggnad till områdena
och Kapacitetshöjning befintlig anläggning

69 926

57100

82%

Område

V= Vatten, S= Spillvatten, D= Dagvatten
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Inkomster
(årets avgifter)

Täckningsgrad
69%

Bilaga 7. Beslut och domar
Beslut/
domar

Ärendenummer

BVa 61
BVa 24

Va 115/07

År

Avsnitt

Berör

1978

Nivå anläggningsavgifter

Hur hög höjning över tid

Tillåtet att dubblera anläggningsavgifterna mellan två år

2008

Nivå anläggningsavgifter

Hur hög höjning över tid

Kommunen skyldig att hålla sin
taxa ajour med kostnadsutvecklingen oavsett nyanslutningar
eller ej.
Ej något hinder höja engångsavgiften i VA-taxan när principerna
för anläggningens finansiering
lagts om. Vidare har höjda
engångsavgifter, då kostnaderna
för anläggningen stigit genom
tillkomsten av nya anläggningsdelar liksom höjningar på grund
av penningvärdesförsämring,
också ansetts tillåtet.

BVa 39

Va 88-92/09 och
Va 224/09

2010

Nivå anläggningsavgifter

Hur hög höjning över tid

BVa 59

VA 129/10 och
Va 133-134/10
och Va 173/10
och Va 175/10
och Va 263/10

2011

Nivå anläggningsavgifter

Hur hög höjning över tid

BVa 48

Va 278/11

2013

Nivå anläggningsavgifter

Hur hög höjning över tid

BVa 14

Va 63/13

2014

Nivå anläggningsavgifter

Hur hög höjning över tid

BVa 73

Va 143-144/13
och Va 148/13
och Va 150/13
och Va 152/13
och Va 164/13

2015

Nivå anläggningsavgifter

Hur hög höjning över tid

Kommunen är skyldig att alltid
debitera i enlighet med den taxa
som gäller då förbindelsepunkt
meddelas.

BVa 30

Va 1/09

2010

Nivå anläggningsavgifter

Underlag för att beräkna
nivån på anläggningsavgifter

En fastighets anläggningsavgift
får ej överstiga fastighetens
andel av den allmänna anläggningen.

BVa 61

Va 29-30/11

2012

Nivå anläggningsavgifter

Underlag för att beräkna
nivån på anläggnings
avgifter

Kostnaden för LTA-pumpar får
räknas in även om de inte får
vara med i bedömningen av
nivån för särtaxeområdet.

BVa 55

2001

Kostnads/nyttoparametrar

Jämkning av antal
lägenheter och ytor

16 stycken enrumslägenheter
har fortfarande samma nytta som
de 8 trerumslägenheterna som
byggdes om.

BVa 37

2001

Kostnads/nyttoparametrar

Jämkning av antal
lägenheter och ytor

Ombyggd källare med 7 enrumslägenheter samma nytta
uppnås ej längre. Jämkas ner till
hälften.

BVa 25

1976

Kostnads/nyttoparametrar

Jämkning av antal
lägenheter och ytor

Finns ej något skäl att jämka
ytorna för en fastighet där halva
BTA utgörs av garage och
kallager.

BVa 15

1977

Kostnads/nyttoparametrar

Jämkning av antal
lägenheter och ytor

Ok jämka ytor som ej var
varmbonade med 50 %

BVa 67

1985

Kostnads/nyttoparametrar

Jämkning av antal
lägenheter och ytor

Finns ej någon anledning att
jämka ytor från kyrkor och
församlingslokaler.

BVa 95

1993

Kostnads/nyttoparametrar

Jämkning av antal
lägenheter och ytor

Inte skäl att jämka våningsytan
för en tennisklubb i Borås då
man menade att tillgången till
VA-utrustning måste vara av stor
betydelse för nyttjande av
tennisbanor.
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Beslut/
domar

Ärendenummer

År

Avsnitt

Berör

BVa 66

1994

Kostnads/nyttoparametrar

Jämkning av antal
lägenheter och ytor

Tomtyteavgiften ska ej uppgå till
mer än den halva totala anläggningsavgiften

BVa 20

2006

Kostnads/nyttoparametrar

Jämkning av antal
lägenheter och ytor

Va-nämnden anger i sitt yttran
de att när fastigheten inte är
ansluten till dagvattenavlopp
är avgiften för tomtytan främst
en kostnadsfaktor och den kan
därför bara i mindre mån anses
spegla fastighetens nytta av den
allmänna VA-anläggningen.

BVa 91

1992

Kostnads/nyttoparametrar

Jämkning av antal
lägenheter och ytor

(Jfr med ovan)

BVa 4

1994

Kostnads/nyttoparametrar

Jämkning av antal
lägenheter och ytor

(Jfr med ovan)

BVa 22

Va 403/13

2015

Kostnads/nyttoparametrar

Jämkning av antal
lägenheter och ytor

Kommunen får rätt att debitera
tillkommande lägenhetsavgift
på ansluten friggebod.

BVa 10

Va 82/11

2012

Kostnads/nyttoparametrar

Jämkning av antal
lägenheter och ytor

Marks kommun fick rätt att debitera tillkommande lägenheter
på en fastighet som tillkom vid
ombyggnation utan att någon
tillbyggnad skedde.

BVa 5

1975

Kostnads/nyttoparametrar

Obebyggd fastighet

Obebyggd fastighet anses ha
samma nytta av allmänt VA som
om fastigheten varit bebyggd.

BVa 12

1991

Kostnads/nyttoparametrar

Anläggning vid olika
tidpunkt

Kommunen får rätt ta ut
etableringsavgift vid byggande
av servis då den inte tidigare
varit byggd.

BVa 10

2006

Kostnads/nyttoparametrar

Anläggning vid olika
tidpunkt

Den totala avgiften för flera
nyttigheter kan ej bli högre än
om samtliga ledningar byggs
samtidigt.

BVa 52

1982

Kostnads/nyttoparametrar

LTA och andra särskilda
anordningar

Ej tillåtet att ta extra avgifter för
att servisledningen är längre än
normalt.

BVa 2

2005

Kostnads/nyttoparametrar

LTA och andra särskilda
anordningar

Ej tillåtet att ta extra avgifter för
att servisledningen är längre än
normalt.

BVa 38

1999

Kostnads/nyttoparametrar

LTA och andra särskilda
anordningar

Nyttominskning beaktas vid
fördelning av avgiftsskyldighet.
Fastighetsägare gavs kostnadsreduktion.

BVa 19

2004

Kostnads/nyttoparametrar

LTA och andra särskilda
anordningar

Nyttominskning ska ej ge
kostnadsreduktion.

2011

Kostnads/nyttoparametrar

LTA och andra särskilda
anordningar

Hänvisning till BVa 10 (2006) och
BVa 18 från (2004).

BVa 61

1978

Hur hantera särtaxa?

Ok ta ut olika avgifter för olika
geografiska delar av kommunen

BVa 29

1989

Hur hantera särtaxa?

HD beslutat att kommunen visat
att utbyggnad av VA på Särö
varit dyrare jämfört med
kommunen i övrigt.

BVa 9

1990

Hur hantera särtaxa?

Behandlar huruvida överföringsledningar kan och ska räknas
med i kostnadsunderlaget vid
särtaxebedömningar. Överklagat
HD beslut kommunen hade tagit
hänsyn till ytterligare anslutningar.

BVa 18

Va 116/10

82

Beslut/
domar

Ärendenummer

År

Avsnitt

Berör

BVa 1

1992

Hur hantera särtaxa?

Andra intäkter än anläggningsavgifter inte får ingå då man
beräknar täckningsgrad för olika
områden.

BVa
119

1998

Hur hantera särtaxa?

Kommunen har inte visat på några särskilda omständigheter som
motiverar varför kostnaderna
skulle vara högre i Hjulviksområdet än i andra delar av Leksands
kommun.

BVa 71

2004

Hur hantera särtaxa?

Behandlar negativ särtaxa.

BVa 52

1982

Hur hantera särtaxa?

Lång servisledning

Lång servisledning för en enskild
fastighet inte är skäl till att ta
extra avgifter eller särtaxa.

BVa 2

2005

Hur hantera särtaxa?

Lång servisledning

Lång servisledning för en enskild
fastighet inte är skäl till att ta
extra avgifter eller särtaxa.

BVa 9

1990

Hur hantera särtaxa?

Kostnadsskillnad
beroende på specifikt
område

Vid bedömning av täckningsgrad ska man ta hänsyn till alla
fastigheter som inom överskådlig tid kan komma att anslutas till
det lokal nätet

Bva
119

2015

Hur hantera särtaxa?

Kostnadsskillnad
beroende på specifikt
område

Samtliga fastigheter som kan
komma att ansluta både inom
och utom verksamhetsområde
ska tas med i intäktsunderlaget

Kostnadsskillnad
beroende på specifikt
område

Samtliga fastigheter som kan
komma att ansluta både inom
och utom verksamhetsområde
ska tas med i intäktsunderlaget.

BVa 4

VA 56/09 och
Va 90/10 och
Va 101/10 och
Va 112/10 och
Va 117/10 och
215/10

2012

Hur hantera särtaxa?

BVa 22

Va 38/11 och
Va 49/11 och
Va 50-52/11

2014

Hur hantera särtaxa?

Samtliga fastigheter som kan
komma att ansluta både inom
och utom verksamhetsområde
ska tas med i intäktsunderlaget

BVa
164

Va 191-219/12
och Va 288/12
coc Va 290/12
och Va 292/12
och Va 294/12
och Va 324326/12 och
Va 348-349/12
och Va 351 och
Va 361-363/12

2015

Hur hantera särtaxa?

Kommunens översiktsplan är
styrande när antalet kommande
anslutningar ska bedömas, oavsett om kommunen har rådighet
över marken och hur mer realistisk planering ser ut.

BVa
162

Va 22-58/13 och
Va 95-96/13 och
Va 124/11 och
Va 134/11

2015

Hur hantera särtaxa?

Det finns en övre gräns för hur
mycket en särtaxa kan få skilja
från normaltaxan men att nivån
inte kan prövas förrän kommunen har debiterat tilläggsavgiften.

BVa 13

Va 648/12

2015

Hur hantera särtaxa?

Kostnad för LTA-pumpar får inte
räknas med.

BVa
109

Va 581-587/12

2014

Hur hantera särtaxa?

Kostnad för LTA-pumpar får inte
räknas med.

83

Beslut/
domar

Ärendenummer

BVa 1

BVa 65

Va 240-241/09
och Va 56/10 och
Va 59-61/10 och
Va 298-305/10

År

Avsnitt

Berör

1992

Hur hantera särtaxa?

Andra intäkter än anläggningsavgifter, till exempel skattebidrag eller andra former av
bidrag får ej användas för att
beräkna täckningsgrad för
jämförelseområden

2012

Hur hantera särtaxa?

Särtaxa ok ta ut i ett område där
spillvatten skulle byggas ut och
vatten redan fanns.

84
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