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Principer för avgiftsuttag och avgifter 2018
Förslag till beslut
Stämman föreslås besluta för år 2018
att den uppdaterade modellen för beräkning av årsavgift som beslutades av årsstämman 2016
används, där informations- och kommunikationsavgiften ingår i grundavgiften och där den
tidigare uttagsfaktorn har ersatts med en indexuppräkning.
att medlemsavgiftens andel av årsavgiften i procent räknat hålls oförändrad dvs att även
medlemsavgiften uppräknas med index
att ge instruktion till ombuden att rösta för att grundavgiften indexuppräknas
att ge instruktion till ombuden att rösta för att utvecklingsavgiften indexuppräknas

Svenskt Vattens avgifter
Årsavgift
Svenskt Vattens avgift har antal kommuninvånare som grund med en fast del samt rörliga delar.
Avgiften är regressiv, dvs. avgiften per invånare avtar i takt med att invånarantalet ökar.
Den tidigare informations- och kommunikationsavgiften har, enligt beslut på årsstämman 2016,
slagits samman med grundavgiften och ingår nu som den del i denna.
Den tidigare s k uttagsfaktorn ersattes, enligt beslut på årsstämman 2016, med en
indexuppräkning. Att använda ett vedertaget och lättillgängligt index säkerställer finansieringen
av verksamheten. Eftersom personalkostnader utgör en väsentlig andel av Svenskt Vattens
kostnader behöver intäkterna öka så att utrymme finns för avtalsenliga lönejusteringar för
medarbetarna med samtidigt bibehållen kvalitet på verksamheten.
Mot bakgrund av ovanstående är det önskvärt att det index som används är kopplat till
lönekostnadsutvecklingen. Det index som användes för 2017 och som föreslås användas även för
2018 är LCI, Labour Cost Index för tjänstemän. Indexuppräkningen beräknas som genomsnitt av
ökningen/förändringen för de tre senast tillgängliga årens sista kvartal. För 2018 används således
genomsnittet av förändringen mellan kvartal 4, 2012 och kvartal 4, 2015 vilket ger en
uppräkning med 2,2%
Basår/utgångspunkt för indexuppräkningen är avgifterna föregående år.
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Utvecklingsavgift
Det behövs ett kraftfullt forsknings- och innovationsarbete inom VA-sektorn för att långsiktigt
säkra hållbara vattentjänster som säkert dricksvatten i tillräcklig mängd, hållbara
klimatanpassade dagvattenlösningar och resurseffektiv avloppshantering för bättre miljö och ett
giftfritt samhälle.
2008 startade Svenskt Vatten en strategisk satsning på projektprogram för högskolor och
universitet (”klustersatsningen”) samtidigt som beslut togs att avsevärt öka den gemensamma
satsningen på FoU via Svenskt Vatten Utveckling. Från 2008 till 2015 höjdes avgiften
successivt från 1,19 kr/invånare/år till 1,92 kr/invånare/år för att 2016 lämnas oförändrad.
För 2017 uppräknades utvecklingsavgiften, enligt beslut på årsstämman 2016, med samma
index som årsavgiften.
För 2018 föreslås utvecklingsavgiften uppräknas på samma sätt, alltså med samma index som
årsavgiften, 2,2%.
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