
Angående framtida VA-utbyggnad

Utifrån vad vi förespråkade i valet och gemensamt kommit överens om inom alliansen kunde vi fatta 
följande beslut på kommunstyrelsens arbetsutskott under gårdagen i samband med att VA-taxan för 2020 
skulle fastställas. VA-taxan för 2020 förutsätter ett beslut i kommunfullmäktige den 27e mars och övriga 
punkter ett beslut i kommunstyrelsen den 12e mars. Utifrån stödet för nedanstående förslag i 
kommunstyrelsens arbetsutskott så förutsätter jag att besluten kommer gå igenom. M, L, C, Sd och V stod
bakom beslutet medan S valde att avstå vid det här tillfället (men de kan mycket väl rösta för i ett senare 
skede). Vidare har Kd också ställt sig bakom förslaget inom vår allianssamverkan.

 Att VA-taxan ska justeras så att 40% av kostnadernas tas ut på rörliga avgifter och 
60% på fasta senast i samband med taxan för 2022.

Idag tas 27% av VA-taxan ut på den rörliga delen och med taxa för 2020 höjs andelen till 30%. Nu finns 
ett uttalat mål och taxan kommer att justeras årligen för att kostnaderna ska fördelas så att den rörliga 
förbrukningsdelen ökar ytterligare. Detta för att göra taxan mer rättvis i förhållande till den enskildes 
konsumtion av vatten.

 Att se över definitioner på olika fastighetstyper, deras kostnader i förhållande till 
faktiskt använd vattentjänst samt lämna förslag på förändringar i 2021 års taxa för 
fastigheter över 1000m² byggnadsyta.

I den nuvarande taxan slår de fasta avgifterna hårt mot större lokaler med låg vattenförbrukning. Här ska 
vi ta ytterligare steg för att mildra de negativa effekterna med att ha en stor lokal med låg eller ingen 
vattenförbrukning.

 Att återkomma med en uppdaterad plan för utbyggnadstakt för beslut i 
kommunstyrelsen senast i december 2019.

Den gamla utbyggnadsplanen har inte följts och är inte realistisk att genomföra. Vi vill därför göra om den 
och se över om samtliga områden verkligen ska ingå och när det är realistiskt att en utbyggnad faktiskt 
ska göras. I detta arbete kommer vi ta hänsyn till eventuella nya lagförslag som vi kan anpassa 
utbyggnadsplanen till.

 Att se över anläggningsavgifternas uppbyggnad i samband med taxa för 2021. 

Vi kommer lyfta och belysa olika scenarios för grunden till anläggningsavgifterna så att vi kan landa i ett 
nytt beslut. I arbetet kommer det ingå att titta på allt från nuvarande system till en enhetlig taxa för 
samtliga anslutningar. Dock är det för tidigt att lova något om slutresultatet i frågan.

Vidare planerar vi vid nästa kommunsstyrelsesammanträde i april att lämna uppdrag om att kommunen 
ska utreda förutsättningarna för att bilda egna kollektiva lösningar i planerade verksamhetsområden som 
uppfyller samma krav som en kommunal VA-lösning skulle göra. Därmed skulle inte kommunen behöva 
besluta om ett nytt verksamhetsområde. Lösningen förutsätter nödvändiga tillstånd från länsstyrelsen och 
miljö & byggmyndigheten. I uppdraget ska även ingå möjligheten att bygga ut nätet själva inom det 
planerade verksamhetsområdet och sedan ansluta sig till det kommunala nätet. Därmed ökar också 
möjligheten att själva påverka anslutningsavgiften. Kraven på ett sådant nät kommer förstås att ligga på 
samma nivå som det kommunala. Uppdraget hoppas vi kunna ha tillbaka för beslut under hösten så vi vet 
vad som är möjligt. I uppdraget kommer vi även se över möjligheterna om en bättre samrådsprocess inför 
kommande nya verksamhetsområden. 

När det gäller utbyggnaden i det sedan tidigare beslutade verksamhetsområdet Maglasäte/Lillasäte så 
skickades den upphandling ut före jul förra året. I början av året har sedan både tilldelning och 
kontraktsskrivning skett och den planerade byggstarten ska ske under april månad. Allt enligt de beslut 



som tidigare har fattats. Arbetet med utbyggnaden i Maglasäte/Lillasäte beräknas vara klart 2019-12-12. 

Vi förstår att det finns delade meningar om huruvida utbyggnaden av kommunalt VA är positivt eller 
negativt, men vi vet också att det finns en efterfrågan och att många ser fram emot att få kommunalt 
vatten inom Maglasäte/Lillasäte-området, inte minst med tanke på de höga halter av kadmium och bly 
som förekommer i områdets grundvatten. I SGUs mätningar hade 34 fastigheter (av 62st) halter av 
kadmium och/eller bly som översteg riktvärdet för otjänligt dricksvatten varav 26 fastigheter inom det nu 
planerade verksamhetsområdet. Som värst överstegs riktvärdena för bly med 60 gånger tillåten mängd 
och för kadmium 18,5 gånger vilket i rapporten (Kartläggning och tolkning av ursprung till höga halter av 
kadmium och bly i grundvattnet i Maglasäte-Lillastäte, Höörs kommun, Skåne. SGU 2016:02) beskrivs 
som exceptionellt höga i förhållande till vad som kan anses som högt i övriga Sverige. I rapporten skriver 
de följande: ”Fastigheter i det centrala undersökningsområdet som har brunnar med mycket höga bly- och
kadmiumhalter bör anslutas till den kommunala vattenförsörjningen.”

Att nu gå in och fatta ett nytt beslut i kommunfullmäktige och därmed avbryta den avtalade upphandlingen 
och därmed neka möjligheten för så många fastighetsägare att få en god vattenförsörjning med friskt 
vatten är inget som är möjligt i dagsläget. Vårt fokus kommer ligga på den kommande utbyggnaden och 
se vilka möjligheter som är förenliga med aktuell lagstiftning.
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