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Samhällsbyggnadsnämnden

Motion om dagvattenavgiften i Va-taxan
Yttrande avseende motion om dagvattenavgiften i Va-taxan
Motion har inkommit från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet avseende
dagvattenavgift i Va-taxan. Motionsställarna föreslår att Va-taxan justeras så att den
stimulerar till minskade dagvattenmängder.
VA-enheten har ambition att vara klara med en ny Va-taxa att gälla fr.o.m. 2017-01-01
där dagvattenavgifter kommer att belasta såväl brukningsavgiften som
anläggningsavgiften.
En dagvattenavgift ska täcka kommunens kostnader för att ta hand om regnvatten och
dränvatten från gator och fastigheter. Kommunen har många ledningar som avvattnar
gator och parker och som tar hand om tak och dränvatten från fastigheter. De
ledningarna kostar i form av avskrivningar, drift, lagning av trasiga ledningar, eventuella
källaröversvämningar. Om inte kommunen tar hand om regnvattnet riskerar många
fastigheter att översvämmas samt att vägarna blir ofarbara.
I nuvarande taxa är inte kostnaden för att ta hand om dagvattnet separerad från
spillvattenkostnaden. Vattentjänstlagen kräver att en kommun kan dela upp sina
kostnader för vatten, spillvatten och dagvatten. Av detta skäl kommer kommunen
införa en separat dagvattenavgift, så att enbart de, som har tjänsten är med och betalar
för den.
Den nya va-taxan kommer att utformas så att den bygger på de anslutande
dagvattenrörens storlek. Det finns då möjlighet för fastighetsägaren att gå ner en
dimension och välja att fördröja vattnet på den egna fastigheten genom magasin eller
gröna tak och på så vis få en lägre avgift.
Effekterna av en ändrad Va-taxa kommer att utredas under framtagandet av den nya
taxa konstruktionen.
Sektorn bedömer därmed att intentionerna i motionen kommer att omhändertas i
kommande taxejusteringar.
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Sektor Samhällsbyggnads beslutsförslag till Samhällsbyggnadsnämnden
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar härmed att motionen är besvarad

Peter Fahar
VA-chef

Anders Kiani Janson
Chef. Verksamhet TEKNIK

