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Debiteringsmodeller avtalskunder VA till grund för 
prislista 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till juridiskt hållbara debiteringsmodeller för avtalskunder VA, 

har utarbetats i dialog med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF:s), kommun-

grupp och Camping Öland,  

Föreslagna debiteringsmodeller kommer att ligga till grund för av huvud-

mannen Borgholms Energi AB upprättad och beslutad prislista avtalskunder 

VA.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 1 juni 2018. 

Bakgrund Debiteringsmodell Avtalskunder VA. 

Debiteringsmodell Avtalskunder.   

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Debiteringsmodeller Avtalskunder VA till grund för Prislista enligt 

bilaga antas.     
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Debiteringsmodell avtalskunder VA 

Beskrivning av ärendet 

Ett förslag till juridiskt hållbara debiteringsmodeller för avtalskunder VA, 

har utarbetats i dialog med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF:s), kommun-

grupp och Camping Öland,  

Föreslagna debiteringsmodeller kommer att ligga till grund för av huvud-

mannen Borgholms Energi AB upprättad och beslutad prislista avtalskunder 

VA.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 1 juni 2018.    

Bakgrund Debiteringsmodell Avtalskunder VA. 

Debiteringsmodell Avtalskunder. 

Överväganden 

Debiteringsmodellen syftar till att åstadkomma en rättvis och skälig 

nyttodebitering för avtalskunder. 

§ 2-överväganden 

Förslag till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2, på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Debiteringsmodeller Avtalskunder VA till grund för Prislista enligt 

bilaga antas.    

Jens Olsén 

VA-chef 

 

Maj Wahlström 

VA-Fjärrvärme administratör 

Fattat beslut expedieras till: 

Ekonomiavdelningen 

Teknisk affärsverksamhet
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Debiteringsmodell bostadsfastighet 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd 

eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med 

bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är 

bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra 

ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 

Kontor Förvaltning  Stormarknader 

Butiker Utställningslokaler Sporthallar 

Hotell Restauranger  Utbildning 

Hantverk Småindustri  Sjukvård 

Bostadsenheter för bostadsfastigheter beräknas enligt följande: 

Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende 

bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed 

jämställd fastighet, där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt för viss typ 

av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk 

standard SS 02 10 53 som en bostadsenhet.  

Bostadsfastigheter debiteras anläggnings- och brukningsavgift enligt Prislista 

Avtalskunder VA, fördelade på vattentjänster enligt samma modell som 

Bostadsfastighet i VA-taxan.  

Debiteringsmodell campingfastighet 

Campingfastighet: fastighet som enligt beviljat bygglov och tillstånd är 

avsett för campingändamål. 

Bostadsenheter för campingfastigheter beräknas enligt följande: 

Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende 

bildar en enhet.   

För campingfastighet gäller utöver ovan definition av bostadsenhet:  

 Varje campingstuga som är utrustad med toalett och kök/pentry räknas 

som en bostadsenhet.  

 För övriga campingplatser och campingstugor (ej utrustade med toalett 

och kök/pentry) räknas 6 campingplatser och/eller campingstugor som en 

bostadsenhet.  

 Mindre rum (<12m
2
) i gemensam byggnad, utrustade med toalett och 

pentry, räknas som ½ bostadsenhet. 

 För övriga byggnader, exempelvis gemensam servicebyggnad och 

receptionsbyggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m
2
 bruttoarea (BTA) 

enligt svensk standard SS 02 10 53 som en bostadsenhet. 

Campingfastigheter debiteras anläggnings- och brukningsavgift enligt 

Prislista Avtalskunder VA, fördelade på vattentjänster enligt samma modell 

som Bostadsfastighet i VA-Taxan. Maximal debiterbar tomtyta för camping-

fastighet begränsas till 10 000 m
2
. 

Fastighet ej klassad som Campingfastighet med verksamhet jämförbar med 

campingverksamhet – så som ställplats för husbilar, gästhamn etc. – med 
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tillgång till servicehus debiteras anläggnings- och brukningsavgift enligt 

modell för Campingfastighet. 

Debiteringsmodell lantbruksfastighet 

Lantbruksfastighet: fastighet som enligt beviljat bygglov och tillstånd är 

avsett för lantbruksändamål. 

Debiteringsmodellen för lantbruksfastigheter delas i två delar avseende; 

bostadsdelar och lantbruksverksamhet. 

Bostadsdelar 

Bostadsdelar: delar som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller 

enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostads-

delar jämställs delar som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd/nyttjad, 

eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas/nyttjas, för vissa andra ända-

mål - dock inte lantbruksverksamhet - där lokalytan är det viktigaste sett från 

användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader/ändamål är: 

Kontor Utbildning Butiker Utställningslokaler 

Hotell Restauranger Hantverk Småindustri 

Bostadsenheter för bostadsdelar på lantbruksfastigheter beräknas enligt 

följande: 

Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende 

bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsdelar, eller därmed 

jämställda delar, där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt för viss typ av 

byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m
2
 bruttoarea (BTA) enligt svensk 

standard SS 02 10 53 som en bostadsenhet.  

Lantbruksfastigheter debiteras anläggnings- och brukningsavgift för bostads-

delar enligt Prislista Avtalskunder VA, fördelade på vattentjänster enligt 

samma modell som Bostadsfastighet i VA-taxan. 

Lantbruksverksamhet 

Debiteringsmodellen för lantbruksverksamhet delas i två delar avseende; 

anläggnings- och brukningsavgift. 

Brukningsavgift: 

Förbrukning: till lantbruksverksamhet levererat antal m
3 

vatten. 

Till lantbruksverksamhet levererat vatten anses, om inte separat mätning 

sker, till fastigheten total levererad volym reducerat med 150 m
3 

per för 

bostadsdelar debiterad bostadsenhet. 

Lantbruksfastighet debiteras brukningsavgift för lantbruksverksamhet enligt 

Prislista Avtalskunder VA, fördelad enligt modell nedan: 

Grundavgift: för de fall separat abonnemang finns för lantbruksverksamhet. 

Förbrukningsavgift: per m
3
 förbrukning.  

Nyttoavgift förbrukning: om 1/150 av avgift för bostadsenhet för 

bostadsdelar per m
3
 förbrukning. 

Anläggningsavgift: 

Förbrukning: till lantbruksverksamhet levererat antal m
3 

vatten. 
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Till lantbruksverksamhet levererat vatten anses, om inte separat mätning 

sker, till fastigheten total levererad volym reducerat med 150 m
3 

per för 

bostadsdelar debiterad bostadsenhet. 

Kapacitetsenhet: motsvarande påbörjat 500-tal m
3
 årlig förbrukning. 

Lantbruksfastighet debiteras anläggningsavgift för lantbruksverksamhet 

enligt Prislista Avtalskunder VA, fördelad enligt modell nedan: 

Servisavgift: för de fall separat servisledning anläggs för 

lantbruksverksamhet. 

Förbindelsepunktavgift: för de fall separat förbindelsepunkt etableras för 

lantbruksverksamhet. 

Nyttoavgift kapacitet: per kapacitetsenhet, vilka jämställs med och debiteras 

avgift för bostadsenhet för bostadsdelar.  

Om årlig förbrukning förväntas överstiga den volym motsvarande antal 

kapacitetsenheter för vilka anläggningsavgift har erlagts skall anläggnings-

avgift för kapacitetsenheter motsvarande förväntad ökning erläggas. 

Om årlig förbrukning överstiger den volym motsvarande antal kapacitets-

enheter för vilka anläggningsavgift har erlagts skall anläggningsavgift för 

1,5 x kapacitetsenheter motsvarande överstigande volym erläggas. 
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Bakgrund - Debiteringsmodell avtalskunder VA 

Lag om Allmänna Vattentjänster 

Lag om Allmänna Vattentjänster (LAV) fastslår att en av kommunen utsedd 

huvudman ansvarar för drift och underhåll av den kommunala VA-

anläggningen. 

Kommunen bestämmer med hänsyn till människors hälsa och miljön 

verksamhetsområden (VO) inom vilka huvudmannen är skyldig att tillse 

behovet av vattentjänsterna. 

Ett VO upprättas om det finns behov av att i ett större sammanhang ordna 

vattenförsörjning eller avlopp, vilket i normalfallet är 20-30 närliggande 

fastigheter. 

LAV klargör skillnaden mellan fastigheter anslutna till den kommunala VA-

anläggningen belägna inom VO, vilka är del i VA-kollektivet, och fastig-

heter anslutna till den kommunala VA-anläggningen belägna utom VO, vilka 

är att betrakta som avtalskunder. Även fastigheter anslutna till den 

kommunala VA-anläggningen belägna inom VO, i normalfallet att betrakta 

som del av VA-kollektivet, där det bedrivs näringsverksamhet där VA-

tjänsterna huvudsakligen inte är för människors hälsa eller miljön är att 

betrakta som avtalskunder. 

VA-kollektivet regleras via LAV och VA-taxa. 

Avtalskunder regleras, utöver vad som anges specifikt i 

LAV, via avtal och prislista/debiteringsmodell. 

Skillnaderna i lagkrav och huvudmannens ansvar för VA-

kollektiv och avtalskunder presenteras överskådligt i bild 

till höger. 

 

 

 

 

 

VA-taxan 

VA-taxan avser VA-kollektivet och bygger på ett antal huvudprinciper: 

 Nödvändiga kostnader för att långsiktigt upprätthålla en god standard av 

drift och underhåll. 

 Rättvis och skälig fördelning av kostnaderna över VA-kollektivet. 

 Nollresultat över året eftersträvas. Justering av resultat över en 3-5-

årsperiod. 

 Nuvarande generation betalar, d.v.s. investeringar periodiseras. 
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VA-taxan delar upp den totala kostnaden i två 

delar, utbyggnad respektive drift, vilka 

finansieras av nya abonnenter genom 

anläggningstaxa samt genom VA-kollektivet 

genom brukningstaxa, enligt 

modeller till vänster. 

 

Brukningstaxan delas upp i en 

rörlig del baserad på för-

brukning och en fast del som 

baseras på nyttan av att vara 

ansluten till den kommunala 

VA-anläggningen, enligt 

modellen till höger.  

 

Svenskt Vatten fastslår att fastighetens behov/nytta av VA-tjänster ska 

bedömas objektivt och utifrån ett långsiktigt perspektiv. Det är alltså inte den 

nuvarande fastighetsägarens egna uppfattning om behovet eller det 

nuvarande användningssättet som är avgörande. För att avgöra om ett 

kostnadsuttag är skäligt och rättvist får man titta på vad fastigheten har för 

nytta av att vara ansluten till den allmänna VA-anläggningen. 

Nyttan debiteras i form av avgift för antalet Lägenhetsekvivalenter (LE). En 

LE utgörs enkelt förklarat av en bostadsenhet innefattande toalett och 

kök/pentry eller likvärdigt. Där begreppet bostadsenhet ej är tillämpligt, 

såsom för kontorsbyggnader etc., räknas varje 150m
2
 bruttoarea som en LE. 

Avtalskunder Borgholms- och Mörbylånga kommun 

Borgholms kommun har cirka 10 900 invånare och cirka 9 200 VA-kunder. 

Ett exceptionellt förhållande jämfört med andra kommuner. Av VA-

kunderna utgör uppskattningsvis >1 500 avtalskunder. Även det ett 

exceptionellt förhållande jämfört med andra kommuner. 

Mörbylånga kommun har cirka 15 000 invånare och cirka 7 200 VA-kunder. 

Det är oklart hur stort antal av VA-kunderna som är avtalskunder. 

Vid en överblick av ledningsnät och VO framgår att den allra största delen 

av avtalskunderna borde utgöras av privata bostadsfastigheter. För övriga 

avtalskunder utmärker sig två grupper av fastigheter, lantbruksfastigheter 

och campingfastigheter; genom sitt antal, genom sin förbrukning och genom 

att dessa i dagsläget debiteras enligt särskilda debiteringsmodeller.  

Camping anses, om belägen inom VO, som del av VA-kollektivet. 

Lantbruk anses, även om beläget inom VO, som avtalskund då huvudnyttan 

av VA-tjänsterna inte är för människors hälsa och miljön. 

Gemensamt för Borgholms- och Mörbylånga kommun är att det för 

majoriteten av avtalskunderna saknas specifik prislista/debiteringsmodell 

och brukningsavtal. 

Förbrukning lantbruks- och campingfastigheter 

Lantbruksfastigheter (cirka 200 st) och campingfastigheter (18 st) utgör 

knappt 2,4 % av VA-kunderna i Borgholms kommun men står för 46 % av 
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den dimensionerande förbrukningen. (Campingarna står för 6 % av den 

totala förbrukningen uttaget under ett tertial, vilket motsvarar 18 % årlig 

förbrukning.) 

 

 
 

Motsvarande siffror för Mörbylånga kommun visar att lantbruksfastigheter 

(cirka 40 st) och campingfastigheter (7 st) utgör knappt 0,7 % av VA-

kunderna men står för 17,1% av den dimensionerande förbrukningen. 

(Campingarna står för 2,4% av den totala förbrukningen uttaget under ett 

tertial, vilket motsvarar 7,2% årlig förbrukning.) 
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Förhållande förbrukning <-> nytta 

Man kan inte rakt av jämställa förbrukning med nytta av att vara ansluten till 

kommunalt VA då en fastighets nytta av VA-tjänster ska bedömas objektivt 

och utifrån ett långsiktigt perspektiv. Två likvärdiga fastigheter bedöms ha 

likvärdig långsiktig nytta även om förbrukningen vid enskilda tidpunkter kan 

skilja sig åt. 

Dock finns det ett elastiskt förhållande mellan förbrukning och nytta som är 

intressant och av vikt vid bedömning. Utgår man ifrån en privat 

bostadsfastighet så utgörs den i normalfallet av en bostadsenhet vilket 

motsvarar en LE. Normalförbrukningen (schablon) för en privat 

bostadsfastighet är 150m
3
. För 200 bostadsfastigheter i Borgholms kommun 

ger det följande förhållande mellan förbrukning och nytta (LE). (Beräknat på 

1,25 LE/fastighet p.g.a uppskattad stor andel fastigheter med flera 

bostadsenheter). 

 
 

(Förbrukning och antal LE påvisar ett linjärt förhållande om 2 %, men med 

decimaler visar de ett något förskjutet förhållande där förbrukningen utgör 

1,8 % och LE 1,6 %.) 

Debiteringsmodell bostadsfastigheter idag 

I både Borgholms- och Mörbylånga kommun debiteras idag privata 

bostadsfastigheter, vilka är att betrakta som avtalskunder, enligt 

Bostadsfastighet i VA-taxan.  

Enligt resonemang gällande förhållande mellan förbrukning och nytta (och 

exempel baserat på 200 bostadsfastigheter) ovan så borde debitering av 

privata bostadsfastigheter som avtalskunder enligt samma modell som i VA-

taxan, med hänsyn till lagkrav om att leverans inte får ske på bekostnad av 

VA-kollektivet, vara juridiskt hållbar. 

Debiteringsmodell för campingfastigheter i dag 

I Mörbylånga kommun debiteras campingfastigheter enligt Bostadsfastighet 

i VA-taxan. 

I Borgholms kommun debiteras campingfastighet enligt särskild 

fastighetstyp Campingfastighet i VA-taxan, för vilken LE beräknas enligt 

nedan. 
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Förhållandet förbrukning/nytta för campingfastigheter i Borgholms kommun 

blir med dagens debiteringsmodell enligt nedan. 

 
 

Jämför man förhållandet mellan andelen LE (13 %) och dimensionerande 

förbrukning (18 %) är de i ett med tidigare presenterade värden för privata 

bostadsfastigheter likvärdigt förhållande. 

Noterbart är dock att avgiften per LE för campingfastighet i VA-taxan är 

reducerad med cirka 65 %. Reduceras antalet LE med samma procentsats 

utgör den del av nyttan som campingfastigheterna i Borgholms kommun 

betalar för endast 4,5 %.   

Förhållandet förbrukning/nytta för campingfastigheter i Mörbylånga 

kommun blir med dagens debiteringsmodell enligt nedan. 

 

 
 

Med förhållanden om, för Borgholms kommun 18 % dimensionerande 

förbrukning och 4,5 % betalad nytta respektive för Mörbylånga kommun 

7,2 % dimensionerande förbrukning och 0,8 % betald nytta, anses den 

försvarbara elasticiteten mellan förbrukning och nytta i dagens 

debiteringsmodeller överskriden. 

Debiteringsmodell för lantbruksfastigheter idag 

I både Borgholms- och Mörbylånga kommun debiteras lantbruksfastigheter 

enligt en särskild debiteringsmodell inte inkluderad i VA-taxan, vilket 
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innebär att hanteringen av lantbruk redan idag är enligt principen för 

avtalskunder. 

I Mörbylånga kommun debiteras lantbruksfastigheter enligt en 

debiteringsmodell baserad på Bostadsfastighet i taxan, men där LE endast 

beräknas för bostadsdelen. Vidare har man reducerade avgifter för lantbruk.  

I Borgholms kommun debiteras lantbruksfastigheter enligt en ”särskild 

tillämpningsinstruktion”, vilken innebär att fastigheterna debiteras 

brukningsavgift enligt modellen för Annan fastighet i VA-taxan – 

grundavgift samt en avgift per påbörjad 100m
2
 tomtyta - med en begränsning 

av debiterbar tomtyta till max 3 000m
2
. Tomtytebegränsningen innebär att 

nyttodebiteringen för en lantbruksfastighet maximalt motsvarar en LE. 

Förhållandet förbrukning/nytta för lantbruksfastigheter i Borgholms 

kommun blir med dagens debiteringsmodell enligt nedan. 

 
 

Jämför man andelen LE (2 %) och förbrukning (28 %) med tidigare 

presenterade värden för privata bostadsfastigheter är andelen LE likvärdig, 

vilket då kan sägas motsvara nyttan för bostadsdelarna på 

lantbruksfastigheterna.  Däremot är förhållandet mellan andelen LE och 

förbrukning vitt skilda.  

Schablonmässigt kan sägas att förbrukningen för bostadsdelarna på de 200 

lantbruksfastigheterna torde motsvara förbrukningen för de 200 privata 

bostadsfastigheterna, d.v.s. 2 %. Resterande 26 % av lantbruksfastigheternas 

del av den för Borgholm kommuns totala förbrukning avser därför 

näringsverksamheten i form av lantbruk. Den motsvaras dock inte av någon 

betald nytta i forma av LE. Med andra ord innebär det att 

lantbruksfastigheter, med dagens modell, inte betalar någon nyttoavgift 

motsvarande nyttan av att ha näringsverksamheten ansluten till kommunalt 

VA. 

Förhållandet förbrukning/nytta för lantbruksfastigheter i Mörbylånga 

kommun blir med dagens debiteringsmodell enligt nedan. 
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Jämförelse av andelen LE (0,5 %) och förbrukning (9,9 %) med tidigare 

presenterade värden för privata bostadsfastigheter landar i samma slutsatser 

som gör Borgholms kommun ovan. 

Juridisk tolkning 

Utifrån ovanstående är VA Strategis (juridisk konsult till Borgholm Energi i 

frågor gällande VA-taxa) juridiska tolkning av; 

Det faktum att lantbruksfastigheter i Borgholm kommun ”… debiteras enligt 

särskild tillämpningsinstruktion till VA-taxan”: 

 Korrekt att hantera lantbruk som avtalskunder. 

 Ej rättvis och skälig fördelning av kostnader. 

 Leverans får inte ske på bekostnad av VA-kollektivet. 

 VA-kollektivet ska inte subventionera enskilda näringsverksamheter. 

Effekten av Mörbylånga kommuns debiteringsmodell för lantbruk: 

 Korrekt att hantera lantbruk som avtalskunder. 

 Det med hänsyn till krav i LAV om rättvis och skälig fördelning av 

kostnader är ytterst tvivelaktig. 

 Leverans får inte ske på bekostnad av VA-kollektivet. 

 VA-kollektivet ska inte subventionera enskilda näringsverksamheter. 

Det faktum att Borgholm kommuns debiteringsmodell för Campingfastighet 

baseras på ”… särskild taxa för lägenhetsekvivalenter.” att: 

 Det med hänsyn till krav i LAV om rättvis och skälig fördelning av 

kostnader är direkt felaktigt. 

 VA-kollektivet ska inte subventionera enskilda näringsverksamheter. 

 Det ska finnas endast en avgift för LE i VA-taxan. 

Effekten av att Mörbylånga kommun debiterar campingar enligt 

bostadsfastighet att: 

 Debiteringen är ojämlik 

inom näringen. 

 Det inte uppfyller kraven i 

LAV om rättvis och skälig 

fördelning av kostnader. 
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 VA-kollektivet ska inte subventionera enskilda näringsverksamheter. 

Sammanfattat kan sägas att dagens debiteringsmodeller för avtalskunder 

över tid inte har anpassats till förändrade lagkrav och omvärldsfaktorer. 

Subventionering av camping och lantbruk kan med hänsyn till rättvis och 

skälig kostnadsfördelning inte längre anses vara juridiskt hållbart.  

Principbeslut hantering avtalskunder 

Baserat på ovanstående råder en politisk samsyn kring principbeslutet: 

Att, i enlighet med LAV, säkerställa att anslutning och leverans av 

vattentjänster till avtalskunder ej sker på bekostnad av VA-kollektivet, 

genom att för avtalskunder; 

 Upprätta juridiskt hållbara debiteringsmodeller 

 Teckna anläggnings- och brukningsavtal 

Juridikt hållbara debiteringsmodeller 

I riktlinje med principbeslutet 

behöver nya, för båda 

kommunerna gemensamma, 

debiteringsmodell för lantbruks-

och campingfastigheter tas fram.  

För camping en modell som är 

modern och speglar nyttan, är 

jämlik såväl inom näringen som 

mot närliggande näringar, samt 

inte minst - är juridiskt hållbar. 

För lantbruk en modell som är juridiskt hållbar genom rättvis och skälig 

nyttodebitering. 

 

Jens Olsén 

Fjärrvärme- och VA-chef 

 

 


