Dialog med VA föreningar
Förslag till fast avgift framöver

Agenda
• Inledning
• Bakgrund och beskrivning av VA:s förutsättningar och uppdrag (kort)
• Reviderat förslag till politiken efter genomförd dialog
• Tid för frågor och kommentarer

Resultatutveckling i Kungälv
Detta diagram visar VAkollektivets resultat (Blå linje)
och resultatfond (Staplarna) de
senaste åren.
2019 när vattenverket
aktiverades försämras resultatet
markant.
Taxehöjningar har utförs inför
driftsättningen av vattenverket
för att minimera ”svackan”.

Resultatutveckling i Kungälv
Framåt krävs också
taxehöjningar som ger en
utveckling som vänder
minusresultatet och gör att
fonden hamnar på plus igen.
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Under kommande år kommer
också kapitaltjänstkostnader
och driftkostnader från nya
investeringar att tillkomma.

Planerade investeringar
Majoriteten av de planerade
investeringarna 2020-2025 går till
utbyggnad i kustzonen.
Den nuvarande investeringsplaneringen
omhändertar:
- Föreläggandet för Aröd (Klart 2025)
- Avloppsituationen i Marstrand (fram
till 2030)
Planeringen förutsätter att vi får en
förlängning av föreläggandet för
Nereby/Harestad

Taxesimuleringsmodellen
• Modellen är ett beräkningsverktyg framtagit i Excel av WSP
• Används av många olika kommuner i Sverige

• Indata

• VA:s nuvarande budget och ekonomiska situation

• T.ex. Befintliga brukningsavgifter, driftkostnader, personalkostnader, befintlig intäkt från Ale,
kapitaltjänstkostnader osv.

• Framtida planerade investeringar, intäkter, nya brukare, tillkommande kostnader osv.
• Investeringar och anläggningsavgifter enl. antaget investeringsprogram, kommande
kapitaltjänstkostnader, intäkter och driftkostnader för dessa.
• Prognos på tillkommande brukningsavgifter i nya exploateringsområden och
utbyggnadsområden.
• Antaganden om kostnadsutveckling och ränteutveckling.
• Framtida intäkter från Stenungssund och Ale

• Samt övriga faktorer

• Behovet av höjningarna framåt kan sedan simuleras

Taxesimuleringsmodellen
• Modellen ger en
simulering av

• Resultatet – Blå grafen
• Resultatfonden –
Staplarna

• Fonden får ligga på
minus max tre år i taget.
• Efter fonden varit på
minus i mer än 3 år
måste skattekollektivet
betala underskottet i
fonden.

Exempel på simulering, ej verklighetsrelaterad!

• Höjningen som
simuleras är behovet av
höjningen av den totala
intäkten från
brukningsavgifter
(Rörliga och fasta delen)

Noll-alternativ – Simulering av VA:s resultatutveckling utan några
åtgärder
Simuleringen baseras på
VA:s nuvarande
ekonomiska situation.
• Brukningstaxan höjdes
med 5% 1/1 2020
• Förändringen för
föreningar har inte
verkställts. (Ej med i
simuleringen)
Förvaltningen har haft
som uppdrag att försöka
begränsa denna utveckling

Ursprungsförslaget
• Föreningar och avtalskunder utanför verksamhetsområde skulle från
1/1 2020 betala samma fasta avgift som ett småhus inom
verksamhetsområde.

Förslag utifrån dialogen – i sammanfattning
I förslaget likställs en fastighet inom en VA-förening med en småhusfastighet
inom verksamhetsområde, men en schablon skapas som syftar till att
kompensera föreningarna för att de har drift av eget nät.
Ny fast kostnad per hushåll utanför VO= [Fast avgift för småhus inom VO] –
[Schablon]
Åtgärden genomförs i steg
1/6 2020-31/12 2021: Halva nya fasta kostnaden
Från 1/1 2022: Hela nya fasta kostnaden

RESONEMANG KRING SCHABLON
Vattenverk/Reningsverk

Överföringsledningar

Reservoarer
/Stora
pumpstationer

Bostadsområde inom
verksamhetsområde
(VO)

Symboliskt VA-nät
Blått – Symboliserar verksamhetsområde
Orange – Symboliserar nät utanför
verksamhetsområde

Bostadsområde
utanför
verksamhetsområde
(VO)

Vattenverk/Reningsverk

Överföringsledningar

Det ”centrala” VA-systemet
(Grön cirkel)
- Reningsverk,
avloppsreningsverk,
överföringsledningar,
reservoarer osv.

Reservoarer
/Stora
pumpstationer

Nödvändigt för att alla
anslutna hushåll ska få vatten
och/eller avlopp.

Bostadsområde inom
verksamhetsområde
(VO)

Blått – Symboliserar verksamhetsområde
Orange – Symboliserar nät utanför
verksamhetsområde

Bostadsområde
utanför
verksamhetsområde
(VO)

Alla bör bidra lika mycket till
kostnader för detta.

Vattenverk/Reningsverk

Röd och orange cirkel
symboliserar två motsvarande
bostadsområden inom VO och
utanför VO med avtal.

Överföringsledningar

Inom VO har kommunen en
kostnad för det lokala nätet
(Röd cirkel)

Reservoarer
/Stora
pumpstationer

Bostadsområde inom
verksamhetsområde
(VO)

Blått – Symboliserar verksamhetsområde
Orange – Symboliserar nät utanför
verksamhetsområde

Bostadsområde
utanför
verksamhetsområde
(VO)

Utanför VO har
avtalskunden/föreningen en
kostnad för sitt nät. (Orange
cirkel)

Vattenverk/Reningsverk

Överföringsledningar

För bostadsområdet inom
verksamhetsområdet har
kommunen kostnader för
det centrala nätet och det
lokala nätet för att förse
hushållen med vatten.

Reservoarer
/Stora
pumpstationer

Bostadsområde inom
verksamhetsområde
(VO)

Blått – Symboliserar verksamhetsområde
Orange – Symboliserar nät utanför
verksamhetsområde

Bostadsområde
utanför
verksamhetsområde
(VO)

Vattenverk/Reningsverk

Överföringsledningar

För bostadsområdet
utanför
verksamhetsområdet har
kommunen endast
kostnader för det centrala
nätet.

Reservoarer
/Stora
pumpstationer

Bostadsområde inom
verksamhetsområde
(VO)

Blått – Symboliserar verksamhetsområde
Orange – Symboliserar nät utanför
verksamhetsområde

Bostadsområde
utanför
verksamhetsområde
(VO)

Vattenverk/Reningsverk

Överföringsledningar

Kommunen kan anses få en
besparing motsvarande
kostnaderna för nätet inom
den röda cirkeln för ett
bostadsområde utanför
verksamhetsområdet
eftersom föreningen själva
har kostnaden för driften
av sitt nät.

Reservoarer
/Stora
pumpstationer

Bostadsområde inom
verksamhetsområde
(VO)

Blått – Symboliserar verksamhetsområde
Orange – Symboliserar nät utanför
verksamhetsområde

Bostadsområde
utanför
verksamhetsområde
(VO)

Förslag:
Vattenverk/Reningsverk

En schablon tas fram över
kommunens kostnader för de
”lokala näten”. Denna anges
som kostnad/anslutet hushåll
inom VO.
Överföringsledningar

Detta läggs som ett avdrag på
brukningstaxan per hushåll
utanför VO.

Reservoarer
/Stora
pumpstationer

Bostadsområde inom
verksamhetsområde
(VO)

Blått – Symboliserar verksamhetsområde
Orange – Symboliserar nät utanför
verksamhetsområde

Bostadsområde
utanför
verksamhetsområde
(VO)

Förslag:
Vattenverk/Reningsverk

På så vis bidrar
avtalskunder/föreningar
endast till kostnaderna för
det centrala VA-nätet.

Överföringsledningar

Reservoarer
/Stora
pumpstationer

Bostadsområde inom
verksamhetsområde
(VO)

Blått – Symboliserar verksamhetsområde
Orange – Symboliserar nät utanför
verksamhetsområde

Bostadsområde
utanför
verksamhetsområde
(VO)

Uträkning schablon
• En kalkyl över kommunens kostnader för ”lokala näten” har tagits fram
• Driftkostnader
•
•
•
•
•
•

Filaregatan (52% på lokala nätet, 11,5 personer av en total arbetsstyrka på 22 st som arbetar med lokala nätet)
Specialutrustade arbetsfordon (80% på lokala nätet)
Distribution ledningsnät
Tryckstegring ledningsnät (50% beräknas ligga inom det lokala nätet)
Avlopp ledningsnät
Pumpstationer (30% beräknas ligga inom det lokala nätet)

• Personalkostnader

• 11,5 st tjänster som arbetar med det lokala nätet på driftavdelningen
• 1,9 tjänstemän som beräknas arbeta med lokala nätet på VA-teknik
•

Flera olika tjänstemän som lägger tid på olika arbetsuppgifter från månad till månad.

• Kapitaltjänstkostnader

• Investeringar och anläggningsavgifter för de lokala nätet

• Kostnaden för lokala nätet beräknas till ca 24 Mkr/år

• Att jämföra med en total kostnadsbild (centrala och lokala nätet) på 120 Mkr.

• 14 779 hushåll inom verksamhetsområdet (Villor och lägenheter)

Uträkning schablon
• Schablonen uppskattas till att hamna på 1600-1700 kr per hushåll anslutet till vatten
och spill och år (Nuvarande uträkning 1610 kr/hushåll och år)
• Uppskattad schablon hushåll anslutet till vatten och spill: 1700 kr/år
• Uppskattad schablon hushåll endast anslutet till vatten eller spill: 850 kr/år
• För att värdesäkra schablonen så knyts den till taxeutvecklingen av den fasta
avgiften för småhus.
• Schablonen höjs årligen med samma procent som den fasta avgiften för småhus höjs.

Förslag utifrån dialog: Simulering av VA:s resultat och resultatfond

Exempel dialogförslag– Fast avgift per hushåll utanför VO anslutet till
spill och vatten (inkl moms)
1/6 – 31/12 2020
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 −𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
2

Fasta avgiften =
enl. 2020 års taxa

Räkneexempel på års och månadskostnad 2020
Kostnad per hushåll anslutet
till Spill och vatten
1/6 - 31/12 2020

1/1 – 31/12 2021

Fasta avgiften =
enl. 2021 års taxa

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 −𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
2

Årskostnad [kr] Månadskostnad [kr]

6 308
-1700

526
-142

Fast avgift före tillfälligt avdrag

4 608

384

Tillfälligt avdrag av halva fasta kostnaden
under 1/6 2020- 31/12 2021

-2304

-192

Fast avgift per hushåll

2 304

192

Rörlig avgift (150 kbm per år antas)

4518

377

Total kostnad

6 822

569

Fast avgift småhus inom VO
Avdrag schablon

Eftersom förändringen föreslås genomföras 1/6 2020 så blir fasta avgiften 1/6-31/12
192x7= 1344 kr. För 1/1-31/5 2020 betalar abonnenterna enligt tidigare modell

Från 1/1 2022
Fasta avgiften = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
enl. 2022 års taxa

− 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

När hela förändringen är genomförd: Avdrag på ca 27% på fasta
avgiften i jämförelse med småhus inom verksamhetsområde

Exempel dialogförslag– Fast avgift per hushåll utanför
VO anslutet till endast spill eller vatten (inkl moms)
1/6 – 31/12 2020
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 −𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

1/1 – 31/12 2021

Fasta avgiften =
2
enl. 2020 års taxa
Räkneexempel på års och månadskostnad

Kostnad per hushåll anslutet
till endast spill eller vatten
1/6 - 31/12 2020

Årskostnad [kr] Månadskostnad [kr]
Avdrag schablon

3 154
-850

263
-71

Fast avgift före tillfälligt avdrag

2 304

192

Tillfälligt avdrag av halva fasta kostnaden
under 1/6 2020- 31/12 2021

-1152

-96

Fast avgift per hushåll

1 152

96

Rörlig avgift (150 kbm per år antas)*

1809

151

Total kostnad

2 961

247

Fast avgift småhus inom VO

*Rörliga kostnaden avser hushåll kopplat till vatten. För hushåll kopplat till spill skulle rörliga
kostnaden bli 2709 kr.
Eftersom förändringen föreslås genomföras 1/6 2020 så blir fasta avgiften 1/6-31/12
96 x 7=672 kr. För 1/1-31/5 2020 betalar abonnenterna enligt tidigare modell

Fasta avgiften =
enl. 2021 års taxa

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 −𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
2

Från 1/1 2022
Fasta avgiften = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
enl. 2022 års taxa

− 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

När hela förändringen är genomförd: Avdrag på ca 27% på fasta
avgiften i jämförelse med småhus inom verksamhetsområde

Kostnaden för föreningar

Vattenverk/Reningsverk

Överföringsledningar

Blått – Symboliserar verksamhetsområde
Orange – Symboliserar nät utanför
verksamhetsområde

Reservoar
er/Stora
pumpstationer

Bostadsområde
utanför
verksamhetsområde
(VO)

Bostadsområde inom
verksamhetsområde
(VO)

Observera att kommunen har avtal med föreningen.
Föreningens fasta avgiften blir
[antalet hushåll] x [fasta avgiften för småhus minus
schablonen] (inledningsvis delat på 2)
Kommunen äger inte rätt att bestämma över
föreningens andelstal och kan därmed inte
bestämma hur föreningen ska fördela kostnaden
mellan hushållen.

Fördelning mellan rörlig och fast avgift [tkr]
Stor andel rörliga
avgifter innebär större
osäkerhet kring
intäkterna.
VA-kollektivet har
främst fasta kostnader
som blir ungefär
detsamma även om
totalförbrukningen går
ned.

Stor andel fasta avgifter innebär
lågt incitament att spara på
vattnet.
Rörliga
avgifter;
48174

Fasta
avgifter;
47737

I extremfallet kan en abonnent
bara låta vatten stå och rinna
eftersom det ändå inte kostar
något.

Svårt att få en jämn
taxeutveckling över tid.

Fasta avgiften = Fast vattenmätaravgift + Fast dagvattenavgift

Effekt om höjning endast görs på rörliga
avgiften
Simuleringsfilen visar endast totalbehovet därefter görs
fördelningen mellan fast och rörlig avgift.

Rörliga
avgifter;
48174

Fasta
avgifter;
47737

Idag eftersträvas att bibehålla 50/50 - fördelningen mellan
rörliga och fasta avgiften.
Vill man endast höja rörliga avgiften så blir höjningen av
RÖRLIGA AVGIFTEN ungefär [totalbehovet av höjning]*2.
Exempel:
Simuleringsfilen visar ett behov av höjning på totala intäkten
på 10%.
Endast höjning av rörliga avgiften:
Fast avgift: 0%
Rörlig avgift: 20%

Alternativt – Höjning av endast rörliga avgiften

Behov av höjning av
totala intäkten = Rörlig +
fast avgift

Simulerad höjning av endast rörliga
brukningsavgiften
2021: 24%
2022: 16%
2023: 16%
2024: 4%
2025: 4%
Fasta avgiften lämnas oförändrad

Brukningsavgifter år 2021

- alternativ om föränring med föreningarna inte genomförs

• Brukningsavgiften delas upp i:
•
•
•
•

Fast avgift för vattenmätare, föreslås höjas 9%
Fast avgift för dagvatten, föreslås ingen höjning (0%)
Rörlig avgift föreslås höjas 17%
Fördelning mellan fast och rörlig blir efter höjning 48/52

• Detta innebär att den totala inkomsten från brukningsavgifterna höjs
med 12%
• Denna beräkning baseras på att inga ytterligare åtgärder eller
höjningar görs 2020.

Jämförelsen gäller för den fasta och rörliga brukningsavgiften och fastigheterna är anslutna till vatten, spill- och
dagvatten. Tabellen är graderad efter den rörliga avgiften och högst är överst.

Jämförelse med andra kommuner, 2020 års avgifter alla inkl moms
Kommun

Fast avgift

Rörlig avgift

Summa enligt tänkt förbrukning
på 150 kbm

Lilla Edet

6 170

39,7

12 125

Tjörn

7 049

35,90

12 434

Kungälvs taxa 2021

7 660

35,25

12 948

Öckerö

5 813

33,53

10 843

Uddevalla

4 355

31,68

9 107

Tanum

6 514

31,20

11 194

Kungälv

7 092

30,12

11 610

Ale

4 245

29,4

8 655

Munkedal

5 395

29,25

9 783

Kungsbacka

2 631

27,80

6 801

Strömstad

7 090

27,35

11 193

Sotenäs

6 080

21,80

9 350

Orust

8 000

14,6

10 190

Tack för uppmärksamheten!
Frågor?

Övertagande av förening - Genomförande
1. Medlemmarna i föreningen är överens och begär en lantmäteriförrättning av
lantmäteriet om överlåtelse av rättigheter för ledningsnätet till kommunen.
2. VA:s driftavdelning gör en bedömning av status hos ledningsnätet.
3. Diskussion förs kring tidsram för uppsägning och restvärdet på anläggningen.
• Tidsramen beror på avslutandet av lantmäteriförrättningen.

4. Uppsägning av nuvarande VA-avtal mellan föreningen och kommunen.
5. Utbetalning av restvärdet
6. Kommunen tar över nätet, bildar verksamhetsområde och kommunal drift
startar.
• Föreningarna kommer inte betala anläggningsavgift, för att de är redan anslutna.

