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Dnr 2018/001204 -346 

Motion av Pia Schröder (-) - Möjlighet till differentierad 
vattentaxa 

Sammanfattning av ärendet 

Pia Schröder har inkommit med en motion. I motionen föreslås att 

Mörbylånga kommun undersöker möjligheten till en differentierad vatten-

taxa, genom att arbeta fram ett förslag till olika debiteringar för olika 

vattenkonsumenter i kommunen. En för Mörbylånga kommuns skatte-

betalare och kanske flera olika alternativ för till exempel näringsidkare och 

sommarboende.        

Beslutsunderlag 

Motion, inkommit den 13 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 september 2018.     

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Motionen avslås med anledning av att det inte har stöd i Lag (2006:412) 

om allmänna vattentjänster.   

_____ 
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Motion av Pia Schröder (-) - Möjlighet till differentierad 
vattentaxa 

Beskrivning av ärendet 

Pia Schröder har inkommit med en motion. I motionen föreslås att 

Mörbylånga kommun undersöker möjligheten till en differentierad 

vattentaxa, genom att arbeta fram ett förslag till olika debiteringar för olika 

vattenkonsumenter i kommunen. En för Mörbylånga kommuns 

skattebetalare och kanske flera olika alternativ för till exempel näringsidkare 

och sommarboende.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommit den 13 augusti 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 25 september 2018.   

Överväganden 

Det är genom VA-taxan som den allmänna VA-anläggningen finansieras -

inte genom skatt. VA-tjänster är avgiftsfinansierade. Om det skulle finnas 

någon form av ”differentierad vattentaxa” för fastighetsägare utanför 

verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen, så är det inte dess 

syfte. Den allmänna VA-anläggningens ”spelplan” är inom beslutat VA-

verksamhetsområde, där tjänsten är till för fastigheterna där. Dessutom gäller 

LAV (lagen om allmänna vattentjäster), VA-taxa och ABVA (allmänna 

bestämmelser VA) endast inom VA-verksamhetsområdet. Därutöver strider 

förslaget även mot självkostnadsprincipen med ramen nödvändiga kostnader 

i 30§ LAV, samt mot principen om avgiftsuttag enligt skälighet och rättvisa i 

31§ LAV, vilka regleringar gäller för en allmän VA-anläggning. 

Om det i förslaget avses att den allmänna VA-anläggningen ska få 

skattebidrag så finns inget förbud mot detta i LAV. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen avslås med anledning av att det inte har stöd i Lag (2006:412) om 

allmänna vattentjänster. 

Daniel Jonsson 

Teknisk chef 

Jens Olsén 

VA-chef 
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Fattat beslut expedieras till: 

Pia Schröder, wesaborg@hotmail.com 



 

 

 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
Kjell Magnusson 
Kjell.magnusson@morbylanga.se 
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 Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Pia Schröder (-) - Möjlighet till differentierad vattentaxa. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 13 augusti 2018. 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  

 



Från: Pia schröder <wesaborg@hotmail.com> 
Skickat: den 13 augusti 2018 10:03 
Till: Mörbylånga kommun 
Ämne: Motion 
 

Vattentaxa i kommunen 

Vattnet i vår kommun är en het fråga, inte minst efter vår rekordsommar 2018. Kommunen 

införde nyligen ett nytt system för vattentaxan. 

Mitt förslag är att kommunen undersöker möjligheterna till differentierad vattentaxa. 

Skattebetalarna i Mörbylånga Kommun bidrar på olika sätt genom kommunalskatten till att få 

fram dricksvatten, så den faktiska kostnaden borde ligga en bit över den avgift som 

konsumenterna betalar. 

Därför föreslår jag att Mörbylånga Kommun arbetar fram ett förslag till olika debiteringar för 

olika vattenkonsumenter i kommunen. En för kommunens skattebetalare och kanske flera olika 

alternativ för till exempel näringsidkare och sommarboende 

Pia Schröder 

 


	SKM_C55818112008473
	20 - Motion av Pia Schröder (-) - Möjlighet till differentierad vattentaxa

