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 § 256/2019 

Alternativ utbyggnadsmodell och föreningsutbyggnad av VA (Dnr 
KS2019/0507) 

”VA- utbyggnaden måste utvärderas utifrån ekonomisk hållbarhet. Vi har många områden 
som ännu väntar på VA och redan nu ser vi att taxor och avgifter gått upp markant. 
Beredningen för Samhälle och utveckling utvärderar utbyggnaden ekonomiskt och 
återkommer med hållbara ekonomiska kriterier för fortsatt utbyggnad.  Förslaget ska 
underställas kommunfullmäktige till budget 2020. ” 
 
Ärendet återremitterades på beredningen för samhälle och utvecklings sammanträde 2019-08-
27 för att tydligt redogöra för medborgarnas möjlighet att delta i offentliga upphandlingar. 
Under rubriken medborgarperspektiv beskrivs medborgarnas rätt och möjligheter att lämna 
anbud och delta i offentliga upphandlingar. 
 
Verksamheten Teknik föreslår att kommunen 
- Fortsätter att förorda alternativ utbyggnadsmodell med ändringarna att kommunen som 

upphandlande myndighet upphandlar projektering och entreprenad enligt LOU (lag om 
offentlig upphandling) / LUF (Lag om upphandling inom försörjningssektorerna) 

- Genomför erforderliga förändringar i regelverket för alternativ utbyggnadsmodell i 
enlighet med detta beslut. 

- Föreningsutbyggnad ska accepteras mycket restriktivt i enlighet med VA-policy 
- Fasta brukningsavgiften tas ut av varje fastighet som ingår i en förening enligt gällande 

VA-taxa. 
 
Framtid och utvecklingsberedningen förelsår ett nytt förslag till beslut ser ut som följer: 

1. Kungälvs kommun tillämpar inte LOU/LUF i alternativ byggnadsmodell för VA.  
2. Kungälvs kommun ser positivt på föreningsutbyggnad. 
3. Fasta delen av brukningsavgiften tas ut av varje fastighet som ingår i en förening enligt gällande VA-

taxa. 

Beslut  

 
1. Kungälvs kommun tillämpar inte LOU/LUF i alternativ byggnadsmodell för VA.  
2. Kungälvs kommun ser positivt på föreningsutbyggnad. 
3. Fasta delen av brukningsavgiften tas ut av varje fastighet som ingår i en förening 

enligt gällande VA-taxa. 
4. Beslutet gäller från och med 2020-01-01.  

__________ 
 

Expedieras till: Sten-Ove Dahllöf, Anders Holm  

För kännedom till: 
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