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PLAU § 7:7 Dnr. KS 2021 /0254 

Ny VA-taxa 

Planarbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

l. Reglera VA-taxan i enlighet med Österakervattcns beslut 2021-06-09 § 36
innebärande:
A. En höjning av anläggningstaxan med 7 ° o från och med 1 januari 2022.
B. En höjning av brukningstaxan med -1- 010 från och med I januari 2022.
C. En förändring av § 15 Övriga avgifter enligt redovisat förslag.

2. Den nya V _L\-taxan ska gälla från och med elen I januari 2022 eller snarast
efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut.

3. Delegera redaktionella förändringar av V :\-taxan till Österåkersvattens
styrelse

Sammanfattning 

Kommunens utveckling av nya stadsdelar och ny bebyggelse ställer ökade krav 
på en utvecklad allmän V _ -\-anläggning. Bland flera nödvändiga investeringar 
kan nämnas ett nytt kommunalt reningsverk i Margretelund samt ett lokalt verk 
i Roslags-Kulla. Med ökad nyttjandegrad ställs också högre krav på underhåll 
av befintliga anläggningar. 
För att Österåkersvatten ska klara kommuninvånarnas växande behov av V!\
tjänster kommande år behöver V /\-taxan justeras för att bättre täcka kostnaden 
för V .-\-verksamheten. 

Besluts underlag 

Samhällsbyggnaclsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-09-23. 

Förslag till beslut 

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Samhällsbyggnadsförvaltningens 
beslutsförslag innebärande 
1. Reglera VA-taxan i enlighet med Österåkervattens beslut 2021-06-09 § 36
innebärande:
.-\. En höjning av anläggningstaxan med 7 ° o från och med 1 januari 2022.
B. En höjning av brukningstaxan med 4 ° o från och med l januari 2022 .
C. En förändring av § 15 Övriga avgifter enligt redovisat förslag.
2. Den nya V.\-taxan ska gälla från och med elen l januari 2022 eller snarast
efter kommunfullmäktiges lagakraft:vunna beslut.

Forts. 

Justerandes signaturer � Utdragsbestyrkande 
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3. Delegera redaktionella förändringar a,· V. \-taxan till Österåkersvattcns
styrelse

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om planarbetsutskottet beslutar enligt i\{ichaela 1 :letchers 
(M) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras 

Österåkersvatten 
Samhällsbyggnads förvaltningen 

justerandes signaturer� Utd ragsbestyrkande 




