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Förändring av VA-taxa 2015 
 
Herrljunga kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster finansieras kollektivt.  Avgifter gör det 
möjligt att tillhandahålla ett kvalitetssäkrat dricksvatten samt till investeringskostnader för förnyelse 
och underhåll av ledningsnät samt avloppsreningsverk. 
 
Den 24 februari tog Herrljunga kommuns kommunfullmäktige beslut om ny taxekonstruktion och 
höjning av taxan för vatten samt avlopp. Denna nya taxa gäller från och med 1 april 2015 och har 
getts en utformning för att få en rättvisare fördelning. Taxekonstruktionen utgår från 
branschorganisationen Svenskt Vattens basförslag och uppfyller därmed kraven på en rättvis samt 
skälig taxa enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
 
Taxan innehåller två delar. En del för anläggningsavgifter (engångsavgift som erläggs vid anslutning 
till det allmänna VA-nätet) och en del för brukningsavgifter (fasta årsavgifter och mängdavgift/m3, 
d.v.s. det din faktura baseras på). 
 
Nyheter i din VA-taxa 
 
Allmänt 
Herrljunga kommuns gällande VA-taxa (fastställd 1983-01-25) anpassad efter 1970 års VA-lag har 
kompletterats allt eftersom nya regler har tillkommit. Dock behövde en ny taxehandledning tas fram 
så att helheten blev anpassad till den nyare VA-lagen (lag 2006:412 om allmänna vattentjänster). 
 
Anslutningsavgifter 
Primärt förändras den fasta avgiften vilken bryts upp i två delar, uppsättning servisledningar och 
uppsättning förbindelsepunkt. Denna omfördelning underlättar om fastigheter vill ha ytterligare 
anslutningar. Förändringen är i riktlinje med svenskt vattens taxeförslag P96. Avgifterna förblir 
oförändrade för 2015 men korrigeras enligt KPI-index. 
 
Brukningsavgifter 
I syfte att täcka de kostnader som verksamheten medför har Herrljunga Vatten AB föreslagit en 
höjning av VA-taxans rörliga del med i genomsnitt 6 % för 2015. Höjningen innebär, som ett exempel, 
att månadskostnaden för ett normalt hushåll i villa (förbrukning 150 m3/år) ökar med 25 kr i 
månaden (inkl moms). 
 
Behovet att höja brukningstaxan orsakas framför allt av följande: 

 Höjda omvärldskostnader, exempelvis råvaror och entreprenader  

 Växande underhållsbehov av anläggningar och rörnät för att kunna säkerställa verksamheten 

 Ökade investeringar under kommande år för utbyggnad av nät och utbyte av utrustning på 
VA-anläggningarna 

 
 
Med vänliga hälsningar 
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Tord Ottergren 


