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Kommunfullmäktige
2016-05-26

§ 103
Särtaxa och verksamhetsområde för Eldtomta, Grödinge
(KS/2015:867)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens förslag om
särtaxeavgift och verksamhetsområde för vatten och spillvatten i
Eldtomta, Botkyrka kommun.
Beslutad särtaxeavgift och verksamhetsområde börjar gälla när kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga kraft.
Protokollsanteckning

Tekniska nämndens ordförande Fredrik Olsson (MP) anför till protokollet
att han vid yrkanderätt hade yrkat bifall till kommunstyrelsens förslag samt
till tilläggsyrkandet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2016-05-02 § 92 lämnat ett förslag till beslut.
Sammanfattningsvis ska huvudmannen enligt Lagen om allmänna vattentjänster tillämpa särtaxa om vattentjänsterna för vissa fastigheter på grund
av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, då skall avgifterna bestämmas med hänsyn till kostnaderna.
I Eldtomta finns skäl för tillämpning av särtaxa, eftersom det är få anslutningar per meter ledning. Det krävs jämförelsevis långa ledningsdragningar för att försörja de 11 fastigheterna.
För att kunna bedöma om särtaxa ska tillämpas måste område med särförhållanden jämföras med andra områden, så kallade jämförelseområden.
Jämförelsen har inte kunnat utföras på ett bra sätt eftersom tekniska förvaltningen, VA-avdelningen, inte byggt ut jämförbara områden de senaste åren.
Eftersom täckningsgraden för normal utbyggnad inte är känt bedöms en
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täckningsgrad på cirka 75-80 % vara rimligt. Det finns skäl att anta att den i
utbyggnadsområden är lägre än 100 %.
Investeringen som tidigare angetts för VA-utbyggnaden och som ska ingå i
kostnadsunderlaget uppgår till 3 200 000 kronor. Den totala intäkten om inte
särtaxa införs för området blir 1 484 430 kronor vilket motsvarar en täckningsgrad på cirka 46 %. Två obebyggda fastigheter har räknats som anslutna.
Det är lämpligt att endast justera taxans två kostnadsparametrar; grundavgift
och tomtyteavgift, vid beräkning av särtaxan eftersom det är kostnadsskillnaden som motiverar särtaxa. Ändamålsavgiften för förbindelsepunkt
och lägenhetsavgift, de så kallade nyttoparametrarna bör inte skilja sig från
normaltaxan.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2016-04-18, § 22.
Yrkanden

Ebba Östlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och
lämnar ett tilläggsyrkande.
Jimmy Baker (M), Stefan Dayne (KD), Arzu Alan (S), Carl Widercrantz
(TUP) och Andrei Ignat (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt
till tilläggsyrkandet.
Propositionsordning

Kommunfullmäktige ställer kommunstyrelsens förslag till beslut samt tillläggsyrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar
i enlighet med kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkandet.
_____
Expedieras till:
Tekniska nämnden
Förvaltningsrätten i Stockholm -–bevis om laga kraft

