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RoNNEBY MILJÖ & TEKNIK AB

Sammanträdesprotokoll nr 7 2018
ftirt vid sammanträde i Ronneby

Miljö och Teknik AB:s styrelse den 6:e december 2018.

Beslutande: Jesper Rehn, ordf.
Jens Bengtsson, ledamot

Nils-Erik Mattsson, ledamot
Börje Johansson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot
Håkan Abramsson, ledamot
Christer Leksell, ledamot

Övriga
Deltagare:

$6

Peter Berglin,VD

Cecilia Mårtensson, Ekonomichef/HR
Angela Kristiansson, Vision
Marcus Svensson, Transportarbetareftirbundet
Jonny Petersson, Sveriges Ingenjörer
Annelie Carlsson, Afftirsområdeschef Renhållning ($ 9)
Conny Miketinac, Affiirsområdeschef VA ($ 6,7, 8)
Therese Selander, sekr

Förändrins av fiirslag VA-taxa
Conny Miketinac ftiredrar ärendet.

Åtenemitterades från Kommunfullmäktige ft)r att Miljöteknik skulle utreda
konsekvenserna ftir landsbygden och näringsidkare. Ronneby kommun anser att
kostnaden blir ftir hög när det gäller nyetableringar.
Miljöteknik ft)reslår en20 o/o generell sänkning av den tidigare ft)reslagna
anläggningsavgiften då bolaget bedömer att det finns kostnadstäckning ftr de
investeringar som ska genomftjras 2019.
Styrelsen ft)reslår Kommunfullmäktige att anta ftirändringen av tidigare
ftireslagen VA-taxa. Se bilaga 1.
Beslutet togs med omedelbar justering.
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Justerande

6/ay. I

VA-taxa Ronneby
kommun

Liigenltetz ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet.
I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas
varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en
lägenhet.
För campingfastigheter räknas varje campingstuga som har eget kök eller tillgång till
kök, och som är ansluten till V och S, som en lägenhet. För campingplatser med egen
anslutning till V och S räknas 2 platser som en lägenhet. För övriga campingplatser och
campingstugor, utan egen anslutning till V och S, räknas 4 uppställningsplatser eller
stugor som en lägenhet. För övriga byggnader, exempelvis gemensam servicebyggnad
och receptionsbyggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt
svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.

Allmiin platsmarkz mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900)
redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark
som i övrigt motsvarar sådan mark.
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tas ut

4.1

fiir

nedan

ändamål:

Åndumåt

Anliiggningsavgift

Brukningsuvgift

V, vattenftirsörjning

Ja

Ja

Ja

.Ia

Ja

Ja

Ja

Ja

S,

spillvattenavlopp

Df, dag- och dränvattenavlopp från
fastighet
Dgo dagvattenavlopp

från allmän

platsmark

4.2

Avgiftsslryldighet ftir vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat fiirbindelsepunkt fiir ändamålet och informerat fastighetsägaren om
fiirbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att fiirbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder fiir bortledandet av dagvatten blivit utfiirda och
fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid ftirutsätts att samtliga i 24 $ forsta stycket I och 2 i lagen om allmänna vattendänster
angivna fiirutsättningar ftir avgift sskyldi ghet är uppff I lda.

4.3

Avgiftsslryldighet ftir ändamålet Dg inträder när åtgärder ftir bortledande av
dagvatten blivit utfiirda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4

Avgiftsskyldighet fiir ändamålet Dg gäller även den som ansvarar ftir att allmän
platsmark ställs i ordning och underhålls, om fiirutsättningarna i 27 S i lagen om
allmänna vattentjänster är uppfyllda.

4.5

Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.
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5.6

Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) ftir tillkommande tomfyta
ftir vilken tomtyteavgift inte skall anses vara ftirut erlagd.

som härrör från fastighet

Vid beräkning av avgift for tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7

Sker om- eller tillbyggnad, uppftirs ytterligare byggnad eller ersätts riven
bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) fiir varje tillkommande
lägenhet.

5.8

Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att
ftirbindelsepunkt ftir Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).

$6
6.1

A

För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

r

med:
Utan moms

a)

b)

en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servislednin gar till
ftirbindelsepunkter fiir V, S och Df

d)*

40 000

kr

50 000

kr

40 000

kr

50 000

kr

85J0 kr

106,63

kr

17 500

kr

en avgift avseende upprättande av

varje uppsättnin g förbindelsepunkter
ftir V, S och Df
c)

Med moms

en avgift per m2 tomtyta

fiir bortledande av Df,
om bortledande av dagvatten sker utan
att ftirbindelsepunkt fiir Df upprättats.
en grundavgift

14 000

kr

* Avgift enligt 6.I d) tas ej ut om avgift uttages ftir Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt $ 8 eftersom servisledning
och ftrbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

6.2

Är fiirbindelsepunkt gemensam ltir två eller flera fastigheter, ftirdelas avgifter
enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

6.3

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt fiirrättningskarta, nybyggnadskarta
eller annan karta som huvudmannen godkänner.

6.4

Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande
av tomtyteavgift ftir andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte
utnyttjas ftir verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges for viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och
resterande tomtyteavgift florfal ler ti I I betalni ng.
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8.1

Föreligger inte avgiftsskyldighet ftir samtliga i 4.1angivna ändamå1, skall erläggas
reducerade
en
Avgifte

r

ftr

.framdrage n sen isl e dni ng

En ledning

70%o av

avgift enligt 5.1 a) respektive 6. I a)

Två ledningar

85%o av

avgift enligt

Tre ledningar

l00oÄ av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

A

5.

I a) respektive

6.1 a)

r ovn

V

.s

Dl'

Dg

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30%

s0%

Tomtyteavgift

5.1 c)

30%

s0%

20%

Lägenhetsavgift

s.l

d)

3jYo

50%

20%

Grundavgift Df utan FP
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e)

Avgift per uppsättning FP

6.1 b)

30%

s0%

Tomtyteavgift

6.1 c)

30%

50%

Grundavgift Df utan FP

6.1 d)

20%

100%

20%
20%
100%

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1
b) respektive 6.1 d).

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

8.2

Inträder avgiftsskyldighet ftir ändamåI, fiir vilket avgiftsskyldighet inte tidigare
fiirelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna ftir
tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100%o av avgiften enliS 5.1 a)
respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillftillen och avgifterna därmed

blivit högre.

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utfors senare än övriga
servisledningar fiir fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om
50 %o av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader
till löljd av att arbetet inte utftirs i sarnband med framdragning av övriga servisledningar.
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l3.l Om efter ansökan fi'ån fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen
ledningar utforts på annat sätt eller forsetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utforande ersätta huvudmannen
överenskomna kostnader härfor.
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utforas i stället fiir redan befintlig
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare
servisledningens allmänna del.
13.3 Finner huvudmannen påkallat att utftira ny servisledning i stället for och med annat läge
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad for
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns

skäligt med hänsyn

till

den tidigare servisledningens ålder och skick.
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14.6 Antas mätaren visa annan forbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs ftireskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt
att uppskaffa örbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomftird undersökning eller
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens vanämnd.

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns.
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen ör undersökningskostnaderna i enlighet med vad
som framgår av $ 18.
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 55 Yo av avgiften enligt 14.1 b).

$ls

Den som ansvarar ftir att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga
brukningsavgift.

A

u

med:

en avgift per m2 allmän platsmark

ftir

bortledande av dagvatten

Uton moms

Med moms

Väghållare

0,79

kr

0,99

kr

Icke väghållare

0,26

kr

0,33

kr

s16
Tillfiirs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift fiir
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen
och fastighetsägaren.
En örutsättning lor att avgiften for avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

l0

s20
Avgift enligt l4.l a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, yarannan månad eller
årsvis, enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på
grundval av enligt mätning fiirbrukad vattenmängd, uppskattad fiirbrukning eller
annan grund som anges i SS 14 och 16.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas
dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 $ räntelagen från den dag betalningen skulle

skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte lor varje debitering, ffir rnellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad ftirbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig
ftrbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

s21
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall ftireta åtgard for att underlätta eller
möjliggöra hans brukande av anläggningen ivisst fall eller avseende eller har i övrigt särskild
ätgard påkallats på grund av fastighetens VA-forhållanden, fär huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

$22
Avgifter enligt $S 14-18 är baserade på Entreprenadindex 884 Litt 322 for oktober
2017. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbel,oppen
därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

TAXANS INT'ÖRANDE
$23
Denna taxa träder i kraft 2019-04-01. De brukningsavgifter enligt 14.1,14.3 och 14.7
samt $ 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i
fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter
den ovan angivna dagen ftir taxans ikraftträdande.

***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och
tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen jämlikt 53 $ lagen om
allmänna vattentjänster.
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