Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jenny Hertz
0171-626298
jenny.hertz@enkoping.se

Tjänsteskrivelse

Ärendenummer

2022-02-21

TF2022/191

Tekniska nämnden

Taxor och avgifter för teknisk nämnd 2023
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
Taxor och avgifter för teknisk nämnd 2023 antas enligt bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden föreslår taxor och avgifter för 2023 som underlag till beslut i
kommunfullmäktige.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en översyn av nämndens taxor och
avgifter 2023. Dessa redovisas i en prislista (bilaga 1).
Park- och gatuavdelningen
Avgifterna är framtagna i enlighet med bestämmelserna i Lag om rätt för kommun
att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats mm (1957:259).
Indexjusterade taxor och avgifter höjs med KPI (2,3%) respektive
entreprenadindex 3015 Väg- och Banavtalet.
Inom gatuverksamheten finns det vissa avgifter som inte justeras i år. Detta beror
antingen på att avgiften är jämförbar med andra kommuner eller så är
indexjusteringen så låg att det inte leder till en förändrad avgift i hela kronor.
Nya taxor för år 2023:


Cykelparkering i garage per månad






Nyttoparkeringstillstånd för mobila måltidsförsäljningsställen (Food trucks)
Ansökan trafikanordningsplan
Grävning vid namngiven park
Tillfälliga störningar till exempel bristande snöröjning eller halkbekämpning.

I bilaga 2 redovisas en översiktlig beskrivning av analyserna som legat till grund för
förslagen till förändringar i taxorna och avgifterna.
Vatten- och avloppsavdelningen

1 (2)

2 (2)

Brukningsavgift och anläggningsavgift tas ut i enighet med Lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster (LAV). Vi följer även svenskt vattens basförslag som är
standard för branschen.
Brukningsavgifter inom vatten- och avloppsverksamheten (VA) höjs med 5% 2023.
Prognosen för brukningsavgiften ska klara tillväxt enligt gällande översiktsplan,
nyinvesteringar och underhållsskuld samt framtida underhåll. En redovisning av
utvecklingen av brukningsavgiften i Enköpings kommun och i jämförelse med
andra kommuner finns i bilaga 3.
VA arbetar med en flerårig prognos för hur taxorna ska utvecklas och för att
kostnaderna ska täckas av taxorna. Detta för att möta långsiktigt behovet av
löpande drift, underhåll och investeringar. Det finns därför en prognos för
taxeutvecklingen som är kopplad till kommunens långsiktiga investeringsplan och
budget.
Anläggningsavgifterna för fastigheter höjs med index på 2,8%.
Bilaga 1: Tekniska nämndens taxor och avgifter 2023.
Bilaga 2: Taxor och avgifter 2023 för skattekollektivet.
Bilaga 3: Taxor och avgifter 2023 för va-kollektivet.
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TEKNISKA NÄMNDEN

Bilaga 1

Bilaga 1

VATTEN OCH AVLOPP
VATTENVERKETS TAXOR
Taxan/avgiften avser

Taxa/avgift 2022
Inklusive moms

§ 5 Anläggningsavgifter bostadsfastighet
5.1a) en avgift avseende
framdragning av varje uppsättning
servisledningar till förbindelsepunkt
för V, S och Df.
5.1b) en avgift avseende upprättning
av varje upps'ättning
förbindelsepunkt för V, S och Df.

Taxa/avgift 2023
Inklusive moms

Förändring
kr
%

KPI (336,97 okt 2020, 346,44 okt 2021)

42 923 kr

44 125 kr

1 202 kr

2,8%

32 192 kr

33 093 kr

901 kr

2,8%

49 kr

50 kr

1 kr

2,8%

32 192 kr

33 093 kr

901 kr

2,8%

12 877 kr

13 238 kr

361 kr

2,8%

9 649 kr

9 919 kr

270 kr

2,8%

42 923 kr

44 125 kr

1 202 kr

2,8%

32 192 kr

33 093 kr

901 kr

2,8%

80 kr

82 kr

2 kr

2,8%

12 877 kr

13 238 kr

361 kr

2,8%

4 328 kr

4 544 kr

216 kr

5,0%

1*QN2,5

5 599 kr

5 879 kr

280 kr

5,0%

2*QN 2,5

21 003 kr

22 053 kr

1 050 kr

5,0%

3*QN 2,5

42 002 kr

44 102 kr

2 100 kr

5,0%
5,0%

5.1c) en avgift per m2 tomtyta
5.1d) en avgift per lägenhet
5.1e)* en grundavgift för bortledande
av Df, om bortledandet av dagvatten
sker utan att förbindelsepunkt för Df
upprättas.
5.9) Avdrag installation av LTA

§ 6 Anläggningsavgifter
6.1a) en avgift avseende
framdragning av varje uppsättning
servisledningar till förbindelsepunkt
för V, S och Df.
6.1b) en avgift avseende
upprättande av varje uppsättning
förbindelsepunkt för V, S och Df.
6.1c) en avgift per m2 tomtyta
6.1d)* en grundavgift för bortledande
av Df, om bortledandet av dagvatten
sker utan att förbindelsepunkt för Df
upprättas.

§ 14 Brukningsavgifter för bebyggd fastighet
14.1a) En fast avgift per år för en
villafastighet
14.1b) En fast avgift per år per
mätställe och mätkapacitet för övriga
fastigheter enligt följande:
Mätkapacitet (m3/h)

0 kr

4*QN 2,5

63 005 kr

66 155 kr

3 150 kr

1*QN 6

28 002 kr

29 402 kr

1 400 kr

5,0%

2*QN 6

77 005 kr

80 855 kr

3 850 kr

5,0%
5,0%

3*Qn 6

140 010 kr

147 011 kr

7 001 kr

4*QN 6

196 015 kr

205 816 kr

9 801 kr

5,0%

1*Qn 10

78 913 kr

82 859 kr

3 946 kr

5,0%

2*QN 10

154 011 kr

161 712 kr

7 701 kr

5,0%

3*Qn 10

266 021 kr

279 322 kr

13 301 kr

5,0%

4*QN 10

378 031 kr

396 933 kr

18 902 kr

5,0%

5*QN 10

490 059 kr

514 562 kr

24 503 kr

5,0%

§ 14 Brukningsavgifter för bebyggd fastighet forts.
14.1c) En avgift per m3 levererat
vatten
vatten och spill

31,03 kr

32,58 kr

1,55 kr

5,0%

enbart vatten

14,30 kr

15,01 kr

0,71 kr

5,0%

enbart spill
14.1d) En dagvattenavgift per år för
villor

16,73 kr

17,57 kr

0,84 kr

5,0%

df

509 kr

534 kr

25 kr

5,0%

dg
14.1e) En dagvattenavgift per år och
m 2 tomtyta för övriga fastigheter

310 kr

326 kr

16 kr

5,0%

df

0,62 kr

0,65 kr

0,03 kr

5,0%

dg
14.10 Årlig avgift för anslutning av
sprinkler, ledningsdimension

0,37 kr

0,39 kr

0,02 kr

5,0%

t.o.m. 100 mm

13 048 kr

13 700 kr

652 kr

5,0%

t.o.m. 150 mm

40 077 kr

42 081 kr

2 004 kr

5,0%

t.o.m. 200 mm

66 975 kr

70 324 kr

3 349 kr

5,0%

t.o.m. 300 mm

121 833 kr

127 925 kr

6 092 kr

5,0%

1

Taxan/avgiften avser

Taxa/avgift 2022
Inklusive moms

Taxa/avgift 2023
Inklusive moms

2,61 kr

2,74 kr

Förändring
kr
%

Bilaga 1

§ 15 Brukningsavgift allmän platsmark
en avgift per år och m2 allmän
platsmark för bortledning av
dagvatten

§ 18 Avgift särskilda åtgärder

0,13 kr

5,0%

KPI (336,97 okt 2020, 346,44 okt 2021)

Byte av skadad vattenmätare enligt
följande:
Qn 2,5

1 130 kr

1 162 kr

31,64 kr

Qn 6

2 218 kr

2 280 kr

62,10 kr

2,8%

Qn 10

4 465 kr

4 590 kr

125,02 kr

2,8%

Inköp qn 2,5 tillägg

1 239 kr

1 274 kr

34,69 kr

2,8%

Inköp qn 6, tillägg

1 393 kr

1 432 kr

39,00 kr

2,8%

Inköp qn 10, tillägg

2 400 kr

2 467 kr

67,20 kr

2,8%

Revidering qn 2,5, tillägg

495 kr

509 kr

13,86 kr

2,8%

Revidering qn 6 tillägg

542 kr

557 kr

15,18 kr

2,8%

Revidering qn 10, tillägg

996 kr

1 024 kr

27,89 kr

2,8%

Öppning av byggvatten
Olovligt uttag av vatten eller olovlig
hantering av servisventil
Olovlig (ej godkänd av
huvudmannen) öppning av
servisventil
Olovligt uttag av vatten vid
brandpost.
Avstängning och påsläpp av
vattentillförsel på fastighetsägarens
begäran
Avstängning och påsläpp av
vattentillförsel på fastighetsägarens
begäran utanför ordinarie arbetstid
Avstängning och påsläpp av
vattentillförsel på grund av bristande
betalning (moms utgår inte)

535 kr

550 kr

14,98 kr

2,8%

5 362 kr

5 512 kr

150,14 kr

2,8%

Pulsmätare

0 kr

§ 18 Avgift särskilda åtgärder forts.
Undersökning av vattenmätare
Förgäves besök
Övrigt arbete som utförs på
fastighetsägarens begäran
Övrigt arbete som utförs på
fastighetsägarens begäran utanför
ordinarie arbetstid

2,8%

535 kr

550 kr

14,98 kr

2,8%

5 362 kr

5 512 kr

150,14 kr

2,8%

535 kr

550 kr

14,98 kr

2,8%

953kr/tim

980 kr

27 kr/tim

2,8%

1 001 kr

1 029 kr

28,03 kr

2,8%

KPI (336,97 okt 2020, 346,44 okt 2021)
2 159 kr

2 219 kr

60 kr

2,8%

535 kr

550 kr

15 kr

2,8%

535 kr/tim

550 kr

15 kr/tim

2,8%

953 kr/tim

980 kr

27 kr/tim

2,8%

2,8%

18.1 Har huvudmannen på
fastighetsägarens begäran installerat
undermätare utgår avgift enligt
följande (mätarkapacitet (m3/h)
565 kr/år

581 kr

16 kr/år

Qn 6

Qn 2,5

1 109 kr/år

1 140 kr

31 kr/år

2,8%

Qn 10

2 234 kr/år

2 297 kr

63kr/år

2,8%

18.2 Dygnsavgift för byggvatten
Byggmätare
Byggmätarskåp inklusive
byggmätare
Ersättning för trasigt eller borttappat
byggmätarskåp

§ 22 Hämtning av vatten från tankstation
Förbrukningsavgift per m3
Fast avgift per nyckel
Fast avgift per tappningstillfälle utan
nyckel
Avgift per borttappad
tankstationsnyckel

17 kr

17 kr

0 kr

2,8%

29 kr

30 kr

1 kr

2,8%

19 799 kr

20 353 kr

554 kr

2,8%

KPI (336,97 okt 2020, 346,44 okt 2021)
27,95 kr

29,35

1,4 kr/m3

5,0%

KPI

535 kr

550 kr

15 kr

2,8%

KPI

322 kr

331 kr

9 kr

2,8%

550 kr

15 kr

2,8%

KPI

535 kr

2

GATUAVDELNINGEN
Taxan/avgiften avser

Bilaga 1
Taxa/avgift 2022
Inklusive moms

Taxa/avgift 2023
Inklusive moms

Förändring
kr
%

Parkeringsavgift per timme zon A

12 kr

12 kr

0 kr

0,0%

Parkeringsavgift per timme zon B

6 kr

6 kr

0 kr

0,0%

Boendeparkering per månad
Nyttoparkeringstillstånd per månad
för verksamheter zon A och B
Nyttoparkeringstillstånd per månad
för max 9 timmar avgiftsbelagda
parkeringar

350 kr

350 kr

0 kr

0,0%

500 kr

500 kr

0 kr

0,0%

700 kr

700 kr

0 kr

0,0%

Landsbygdskort per månad
Gästhamn D-läge husbilsparkering 3
timmar

350 kr

200 kr

-150 kr

-42,9%

10 kr/tim

10 kr/tim

0 kr/tim

0,0%

24-timmars ställplats på markerad
yta i hamnområdet utan el

100 kr/dygn

100 kr/dygn

0 kr/dygn

0,0%

24-timmars ställplats på markerad
yta i hamnområdet med el

150 kr/dygn

150 kr/dygn

0 kr/dygn

0,0%

Cykelparkering i garage per månad.

0 kr

50 kr

0 kr

Ny avgift för
kommande
cykelgarage vid
0,0% resecentrum

Nyttoparkeringstillstånd för mobila
måltidsförsäljningsställen per vecka Food Trucks - Pop Up vagn/släp.

0 kr

500 kr

0 kr

Ny avgift för
0,0% foodtrucks

Nyttoparkeringstillstånd för mobila
måltidsförsäljningsställen per månad Food Trucks - Pop Up vagn/släp.

0 kr

1 500 kr

0 kr

Ny avgift för
0,0% foodtrucks

500 kr

500 kr

0 kr

0,0%

800 kr

0 kr

0,0%

Felparkeringsavgift
Felparkering av fordon för mindre
förseelse
Felparkering av fordon för större
förseelse

Hamnavgift

800 kr

KPI (336,97 okt 2020,

Gästhamn 3 timmar
Gästhamn dygnstaxa 24tim inkl el
och serviceutrymme
Gästhamn dygnstaxa 24tim exkl el
men inkl serviceutrymme
Gästhamn veckotaxa exkl el men
inkl serviceutrymme
Gästhamn veckotaxa inkl el och
serviceutrymme

Torghandel / Tillfällig plats

okt 2021)
Höjning för att följa
husbilsparkeringen
enligt önskemål från
100,0% politiken

avgiftsfritt

10 kr/tim

10 kr

150 kr

150 kr

0 kr

0,0%

100 kr

100 kr

0 kr

0,0%

500 kr

500 kr

0 kr

0,0%

800 kr

800 kr

0 kr

0,0%

KPI (336,97 okt 2020,

okt 2021)

Tillfällig plats zon1 per m2 /år

362 kr

362 kr

0 kr

0,0%

Tillfällig plats zon2 per m2 /år

310 kr

310 kr

0 kr

0,0%

Tillfällig plats zon1 per m2 /dag

16 kr

16 kr

0 kr

0,0%

Tillfällig plats zon2 per m2 /dag

12 kr

12 kr

0 kr

0,0%

avgiftsfritt

avgiftsfritt

0 kr

0,0%

25 kr

30 kr

5 kr

20,0%

Icke kommersiell verksamhet, ideella
föreningar, politiska partier och
skolklasser
Nyttjande av eluttag, max
1000W/torgplats per dag. Gäller alla

Uteservering

Allmänplatsmark per påbörjad 1m2
markyta och kalendermånad Zon 1

450 kr

45 kr

Allmänplatsmark per påbörjad 1m2
markyta och kalendermånad Zon 2

350 kr

35 kr

Justerad till per m2 i
texten för att det ska
bli mer rättvist och
lättare att få till rätt
avgift tidigare har det
varit per 10m2
Justerad till per m2 i
texten för att det ska
bli mer rättvist och
lättare att få till rätt
avgift tidigare har det
varit per 10m2

Hyra av torgbod ca 8m2 (avgift för eventuell markupplåtelse och el tillkommer)
Per bod och dag
Per bod och kalendervecka
Icke kommersiell verksamhet, ideella
föreningar, politiska partier och
skolklasser

500 kr

500 kr

0 kr

0,0%

2 000 kr

2 000 kr

0 kr

0,0%

avgiftsfritt

avgiftsfritt

0 kr

0,0%

420 kr

420 kr

0 kr

0,0%

406 kr

406 kr

0 kr

0,0%

Varuexponering utanför egen affärsverksamhet
Minst 1,5 m fri gångpassage. Zon 1.
Per påbörjad 10m2 markyta och
kalendermånad
Minst 1,5 m fri gångpassage. Zon 2.
2
Per påbörjad 10m markyta och
kalendermånad

3

Bilaga 1

Tivoli, marknad och liknande
Per plats och dag.

3 100 kr

3 100 kr

0 kr

0,0%

155 kr

155 kr

0 kr

0,0%

Julgransförsäljning
Per påbörjad 10m2 markyta och
kalendermånad

4

Taxan/avgiften avser

Taxa/avgift 2022
Inklusive moms

Taxa/avgift 2023
Inklusive moms

150 kr

150 kr

0 kr

0,0%

Förändring
kr
%

Bilaga 1

Tillfällig byggetablering
Zon1 tex. För bodar, upplag,
container, byggarbetsplatser,
byggställningar o dyl. Per påbörjad
10m2 och vecka.
Zon2 centrum tex. För bodar, upplag,
container, byggarbetsplatser,
byggställningar o dyl. Per påbörjad
10m2 och vecka.

100 kr

100 kr

0 kr

0,0%

Mobilkranar, skylift o dyl. Per dag

110 kr

110 kr

0 kr

0,0%

Mobilkranar, skylift o dyl. Per vecka.

400 kr

400 kr

0 kr

0,0%

Ansökan om nyttjande av allmän platsmark skall alltid ske vid polisens tillståndsenhet Uppsala.
Kontaktperson Enköpings kommun
Stefan Karlsson
e-post: stefan.karlsson@enkoping.se

Avgift för grävning och återställning allmän platsmark, entreprenadindex litt. 3015 okt
Ansökan TA-plan
Ansökan schakttillstånd
Grävning i parkyta framtida
underhåll, per kvm
Grävning i våra namngivna parker
exempelvis: Drömparken,
Klosterparken, Kölnbacksparken,
Anna Lindhs park m.m. (se hemsida
för namngivna parker) för framtida
underhåll, per kvm
Grävning i hårdgjord yta framtida
underhåll, per kvm

1 550 kr

Ny avgift för
100,0% ansökan ta_plan

0 kr

1 550 kr

1 550 kr

1 550 kr

0 kr

49 kr

50 kr

1 kr

0 kr

85 kr

85 kr

85 kr

85 kr

0 kr

0,0%

15 778 kr

16 000 kr

222 kr

1,4%

0,0%
Höjning
2,0% omvärldbevakning

100,0% Ny avgift.

Vite för grävning och återställning allmän platsmark
Påbörjat arbete utan grävtillstånd
Arbete inom vägområde utan
godkänd trafikanordningsplan (TAplan).
När grundläggande avstängning inte
är utförd, eller inte följer godkänd
trafikanordningsplan (TA-plan).
Avsaknad av fysisk kopia på
grävtillstånd samt TA-plan på
arbetsplatsen.
Felaktig eller utebliven
informationsskyltning.
Avsaknad av kommunikationsplan i
de fall sådan krävs.
Avsaknad av dokumenterad
egenkontroll.

10 517 kr

11 000 kr

483 kr

Justering för viten
blir inte enligt index i
år på grund av
4,6% oskälig höjning.

10 517 kr

11 000 kr

483 kr

4,6% Justering av text.

1 052 kr

1 100 kr

48 kr

4,6%

2 103 kr

2 200 kr

97 kr

4,6%

1 052 kr

1 100 kr

48 kr

4,6%

5 259 kr

5 500 kr

241 kr

4,6%

Upptäckt av felaktig återställning.

5 259 kr

5 500 kr

241 kr

4,6%

Försenat slutdatum.
Underlåtenhet att meddela uppgifter
för framtida underhåll och avsaknad
av inlämnade relationshandlingar.

5 259 kr

5 500 kr

241 kr

4,6%

5 259 kr

5 500 kr

241 kr

4,6% Justering av text.

2 630 kr

2 800 kr

170 kr

6,5%

6 000 kr

6 000 kr

Felaktigt inrapporterade ytor för
framtida underhåll.
Vid tillfälliga störningar. Bristande
snöröjning eller halkbekämpning vid
arbetsplatsområdet eller Kvarlämnat
material efter det att arbetet avslutats
tex: Trafikanordningsmaterial,
byggmaterial, byggavfall m.m.

Nytt vite - politiskt
100,0% önskemål

SERVICEUTVECKLINGSAVDELNINGEN - SAMHÄLLSBETALDA RESOR
Taxan/avgiften avser

Taxa/avgift 2022
Inklusive moms

Taxa/avgift 2023
Inklusive moms

Förändring
kr
%

40 kr

40 kr

0 kr

0,0%
0,0%
0,0%

Avgifter för persontransporter med taxi
Färdtjänst zon 1
Medresenär till färdtjänstberättigad inom zon 1

40 kr

40 kr

0 kr

Kompletteringstrafik följer
färtdtjänsttaxa zon 1

40 kr

40 kr

0 kr

För resor med färdtjänstfordon, zon 2, (2,5 mil utanför kommungräns) är egenavgiften 25% av taxameterbeloppet.
Lägst 40 kr och högst 165 kr. En medresenär till färdtjänstberättigad inom zon 2 betalar 40 kr.

PLAN- OCH EXPLOATERINGSAVDELNINGEN
Taxan/avgiften avser

Taxa/avgift 2022
Inklusive moms

Taxa/avgift 2023
Inklusive moms

Förändring
kr
%

Tecknande av avtal kronor per påbörjad timme, momsfritt
Ex. nyttjanderättsavtal, arrendeavtal
för mindre områden, servitut och
exploateringsavtal.

1 200 kr

1 200 kr

0 kr

0,0%
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jenny Hertz
0171-626298
jenny.hertz@enkoping.se

Bilaga 3

Ärendenummer

2022-02-08

TF2022/191

Tekniska nämnden

Taxor och avgifter för Gatu- och parkavdelningen samt
Samhällsbetalda resor
Beskrivning av ärendet
I denna bilaga följer en översiktlig beskrivning av analyserna som legat till grund för
förslagen till förändringar i taxorna och avgifterna till 2023.
Park- och gatuavdelningen
Avgiften för landsbygdskort sänks efter jämförelse med andra kommuner och ett
incitament för att öka intresset att ansöka om landsbrukskortet. Idag säljs i snitt 18
landsbyggdskort per månad.
Parkeringsavgifter och felparkeringsavgifter lämnas oförändrade då dessa är
jämförbara med andra kommuner i Enköpings storlek. De harmoniserar med beslut
som är taget om nya parkeringsregler.
Kommunen har idag få ansökningar för gatupratare och problem med att affärer
och liknande rörelser inte söker tillstånd utan sätter ut gatupratare utan tillstånd.
Arbete pågår med att hålla en dialog med affärer och rörelser som sätter ut
gatupratare utan tillstånd för att informera att tillstånd krävs, men detta arbete har
inte kunnat vara prioriterat pga resursbrist, men avdelningen har för avsikt att
förbättra detta arbete.
Nyttoparkeringstillstånd för mobila måltidsförsäljningsställen (Food truck) är en ny
avgift när en Food truck är parkerad på en gata, torg eller parkering. Avgiften är
lägre än i närliggande kommuner och finns både per vecka och per månad för att
öka intresset för Food trucks. Förslaget är 1 500 kronor per månad vilket kan
jämföras med Stockholm där avgiften är 2 500 kronor och Uppsala där avgiften är
2500 kronor maj-oktober och 1168 kronor november-april. En Food truck som står
uppställd i en park berörs inte av nyttoparkeringstillstånd utan av markupplåtelse.
Vid markupplåtelse betalar man per kvadratmeter.
Allmänplatsmark per 10 kvadratmeter markyta och kalendermånad ändras till per
kvadratmeter för att bli mer rättvis och underlätta att ta ut korrekt avgift.
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Hamnavgiften från tre timmar i gästhamn justeras till 10 kronor per timme för att
följa husbilsparkeringen enligt önskemål från politiken.
Avgiften för grävning i parkyta justeras efter omvärldsbevakning.
Vite för grävning och återställning allmän platsmark justeras efter
omvärldsbevakning. Höjning enligt index ger en oskälig höjning.
Nytt vite för bristande snöröjning eller halkbekämpning vid arbetsplatsområdet eller
kvarlämnat material efter det att arbetet avslutats till exempel
trafikanordningsmaterial, byggmaterial, byggavfall.
Samhällsbetalda resor
Avseende avgifter för persontransporter med taxi sker ingen förändring.

Jenny Hertz
Ekonom/Controller
Enköpings kommun

Gunilla Fröman
Förvaltningschef
Enköpings kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jenny Hertz
0171-626298
jenny.hertz@enkoping.se
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Tekniska nämnden

Taxor och avgifter för vatten- och avloppsavdelningen
Beskrivning av ärendet
I denna bilaga följer en översiktlig beskrivning av analyserna som legat till grund för
förslagen till förändringar i va-taxorna till 2023.
Till år 2022 föreslås en höjning av brukningsavgiften med 5 % jämfört med 2022
års nivåer. Detta innebär en höjning från 9801 kronor per år till 10291kronor per år
för en normal villa (typhus A). Medelvärdet för en normal villa i Enköpings kommun
2021 var 9515 kronor per år jämfört med riket 8220 kronor per år. För 2022 finns
ännu ingen sammanställning över riksgenomsnittet.

Analys brukningstaxa
Taxeprognosen för brukningsavgiften är beräknad att klara tillväxt enligt gällande
översiktsplan, nyinvesteringar och underhållsskuld samt framtida underhåll. Nedan
redovisas utvecklingen av brukningsavgiften i Enköpings kommun och i jämförelse
med andra kommuner för typhus A (normal villa).
Brukningsavgiften för ett typhus A i kronor per år.

Jämförelse av brukningsavgifter per år mellan kommuner för typhus A

Taxehöjningarna sett i ett va-branschsammanhang
Bakgrunden till taxehöjningen är att verksamheten den kommande 10-årsperioden
står inför många stora investeringar. Behovet av taxehöjningen behöver ses mot
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bakgrund av de förändringarna som sker inom VA-Sverige utifrån högre och
skärpta lagkrav och åldrande anläggningar. Vid en jämförelse av avloppsrening
och dricksvattenproduktion i kommunerna med högst respektive lägst taxa för en
normalvilla syns ett tydligt mönster. Över hälften av kommunerna i kategorin
lägst taxa får avloppet renat och/eller dricksvattnet producerat i större
anläggningar, ofta genom gemensamma regionala bolag. Detta ger betydande
skalfördelar och därmed lägre kostnader. De stora regionala verken finns främst
där det finns förutsättningar för samordnad produktion, det vill säga i
storstadsregionerna.
Skärpta lagkrav för både vatten och avlopp
Under de senaste åren har miljökraven för avloppsrening och krav på
säkerhetshöjande åtgärder för dricksvatten skärpts. Enköpings vatten- och
avloppsrening kommer inte kunna leva upp till dessa skärpta lagkrav och
rekommendationer och behöver därför göra stora investeringar för att klara dagens
och morgondagens krav. På grund av detta så pågår planering för att anlägga ett
nytt avloppsreningsverk (planerad sluttid år 2024) samt förstudiearbete för en ny
dricksvattenförsörjning (planerad sluttid år 2028). I kommunens
långtidsinvesteringsplan finns 1 096 miljoner kronor med för denna typ av
investeringar gällande skärpta lagkrav. Denna investeringsvolym ligger med som
beräkningsunderlag till föreslagen taxeökning 2023 och taxeutvecklingsprognosen
2023-2033.
Renoveringsbehov på vatten- och avloppsreningsanläggningar
En annan anledning till den föreslagna taxehöjningen är ett stort
renoveringsbehov som finns på framförallt våra vatten- och avloppsanläggningar.
Både reningsverk och pumpstationer är gamla och slitna och behöver renoveras.
Sedan 2015 finns en översiktlig planering för detta renoveringsbehov som
sträcker sig över en 10-årsperiod. Det är samma period som kommunens
långtidsinvesteringsplanering. Planeringen innebär årliga reinvesteringar i
befintliga anläggningar för att förlänga deras livslängd. I vissa fall kommer det
också krävas nyinvesteringar för att hantera denna underhållsskuld. I kommunens
långtidsinvesteringsplan finns 123 miljoner kronor med för denna typ av
reinvesteringar. Denna investeringsvolym ligger med som beräkningsunderlag till
föreslagen taxeökning 2023 och taxeutvecklingsprognosen 2023-2033.
Förnyelse på ledningsnätet
Även på ledningsnätet finns det ett stort behov av förnyelse vilket också bidrar
till att stora investeringar är nödvändigt. Arbetet med att ta fram en VAsaneringsplan har inletts. VA-sanering innebär att se till att det endast är
spillvatten som är kopplat till spillvattennätet. I dagsläget är mycket dagvatten
kopplat till spillvattennätet vilket ökar mängden vatten som kommer in till
reningsverket. Många spillvattenledningar är dessutom otäta vilket också ökar
flödet av vatten. Höga flöden till reningsverket försämrar reningseffekten.
Dessutom försämras kapaciteten på spillvattennätet. I kommunens
långtidsinvesteringsplan finns 290 miljoner kronor med för denna typ av
investeringar. Denna investeringsvolym ligger med som beräkningsunderlag till
föreslagen taxeökning 2023 och taxeutvecklingsprognosen 2023-2033.
Krav på dagvattenhantering
Enköping har varit framstående både ur ett nationellt och internationellt
perspektiv vad gäller dagvattenrening i våra vattenparker på Korsängen och
Paddeborg. Trots detta ser vi att det kommer att krävas en hel del
dagvattenåtgärder i framtiden för att klara lagkraven inom detta område kopplat till
kommunens vattenstrategiarbete och antagna styrdokument kopplat till dagvatten.
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I kommunens långtidsinvesteringsplan finns 4 miljoner kronor med för denna typ av
investeringar. Denna investeringsvolym ligger med som beräkningsunderlag till
föreslagen taxeökning 2023 och taxeutvecklingsprognosen 2023-2033.
Konsekvenser på brukningstaxan
I VA-taxan ska brukningstaxan täcka kostnader för drift och förnyelse av vatten
och avloppsverken samt drift, underhåll och förnyelse av vatten- och
avloppsnätet. De stora investeringarna som anges i kommunens
långtidsinvesteringsbudget finns med i planeringen. Tjänstemännen på vatten
och avloppsavdelningen har under de senaste åren arbetat med att planera
för de stora investeringarna och dess inverkan på taxan för att åstadkomma en så
smärtfri taxehöjning som möjligt. VA-kollektivet får dock enligt VA-lagstiftningen
inte gå med vinst utan måste balansera sitt resultat på tre år. Det
är därför ofrånkomligt att så stora investeringar som det är frågan om får effekter
på taxan. Den föreslagna höjningen är hög men nödvändig för att säkerställa vaanläggningarnas status och för att verksamheten ska klara de lagkrav som ställs
idag och i framtiden.
Med vänlig hälsning
Karin Ols
VA-chef
Enköpings kommun

Jenny Hertz
Ekonom/Controller
Enköpings kommun

