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Mötesanteckningar VA-dialog   2020-02-18, Stadshuset  
 
 
Närvarande: 
 
VA-föreningar:  Anna Myrén  

 Susanne Palmér  
Eva-Lena Andersson 
Pierre Larsson 
Göran Johansson 
Bertil Pehrsson 
Bruce Macgregor   
Dennis Wulf  
Henrik Karle 

 
Förvaltningen:  Haleh Lindqvist, kommundirektör  
  Anders Holm, sektorchef Samhälle och utveckling 
  Madeleine Nilsson, kommunikationsstrateg  
  Sten-Ove Dahllöf, VA-teknikchef 
  Karolina Tolic, sekreterare  
 
 
 
Till justerare väljs Pierre Larsson  
 
 
Deltagarna från VA-föreningarna och förvaltningen presenterar sig.  
 
 
Förvaltningen går igenom en presentation om den kommunala VA-taxan, bakgrund och arbetet med denna. 
Samma presentation visas under samtliga dialoger med VA-föreningar och kommer att läggas ut på 
kommunens hemsida. Även mötesanteckningarna från samtliga dialoger kommer efter justering att sättas 
upp där. 
 
 
Kommundirektören framför att målet med denna dialog är att lyfta VA-föreningarnas synpunkter på 
taxeändringen och nå en samsyn kring en rättvis modell. Förvaltningen kommer att återkomma med ett nytt 
förslag som kommer att presenteras för VA-föreningarna innan den går upp för politiskt beslut.   
 
 
Dialog förs kring ramar för VA-taxor och det arbete föreningarna har utfört: 

•    Föreningarna lyfter att det varit brister i kommunikationen från kommunens sida och att detta 
skapat oro bland föreningens medlemmar. Det är viktigt att kommunen tydligt förklarar anledningen 
till dessa höjningar.  
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• Förvaltningen framhåller att höjningen av VA-taxan ska täcka de investeringskostnader som 
kommunen har gjort samt kommande utbyggnad av prioriterade områden. Prioriteras inte dessa 
riskerar kommunen ett vite från Länsstyrelsen. Kungälvs kommun har byggt ut sitt VA-nät i stor 
utsträckning de senaste åren. Fortsatta investeringar krävs för att kunna leverera säkert vatten av god 
kvalitet. Detta för att man inte ska hamna i situation där det blir vattenbrist eller på efterkälken i 
utbyggnad. 

• Vidare diskuteras det kring att Kungälvs kommuns brukaravgift dagsläget ligger över genomsnittet 
bland kommunerna i området. 

• Föreningarna noterar att kommunen uppmuntrat bildande av föreningar där de investerar i egen 
VA-verksamhet men sedan i efterhand inför högre taxor som slår mot dessa.  

• Samtliga närvarande föreningar är i samsyn kring att en taxehöjning är nödvändig för att finansiera 
utbyggnaden. Däremot skall den vara rättvis och bäras av hela VA-kollektivet. Är nödvändigt att 
hitta en ny och rättvisare modell. 

• Vidare lyfter föreningarna huruvida lägenheter i bostadsrättsföreningar ska ha en lägre 
inkopplingsavgift då de är en del av en större fastighet. Det är en inkoppling till fastigheten men då 
är det mer rättvist att förbrukningsavgiften höjs, då alla istället betalar för det de nyttjar oberoende 
av vilken typ av fastighet man äger. 

• Kommunen framhåller att taxehöjningen är juridiskt granskad. Sedan beror kommunens högre 
kostnader för VA-utbyggnad än VA-föreningarnas på bland annat att lagen om offentlig 
upphandling styr utbud och val.  

 
 
Vidare för deltagarna dialog kring hur en revidering av VA-taxan skulle kunna se ut: 

• Föreningarna ser positivt på investeringar och utbyggnad men det ska vara en rättvis fördelning.  
• Föreningarnas förslag är att förbrukningsavgiften höjs istället så att alla bär samma kostnad och 

ansvar. Detta blir enkelt och pedagogiskt att förstå och folk kan styra sina kostnader själva. Att 
införa höga och fasta avgifter känns mer skrämmande för många. En höjd förbrukningsavgift är 
även positivt ur en miljösynpunkt.  

• Förvaltningen förklarar att de uppgifter som föreningarna inkommit med håller på att 
sammanställas. Dessa har samlats in för att få en så samlad och rättvis bild som möjligt och för att 
kunna visa hur varierat det kan vara. Är viktigt att alla får samma verklighetsbakgrund då VA-
föreningarnas situationer är varierande och kommer att hjälpa i arbetet med eventuellt omformande 
av VA-taxan. 

• Vidare lyfter kommundirektören att förvaltningen kommer att kalla till ett nytt dialogmöte där ett 
nytt förslag ska presenteras. Målet är att samtliga föreningar ska godkänna det nya förslaget innan 
det lyfts till kommunens politiker för beslut. Det är viktigt med delaktighet och dialog.  

 
 
 
 
 


