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Tekniska nämnden 2020-09-24 

Justerandes sign Rätt utdraget intygas 

§ 55 Dnr Ten 2020/649 

Revidering av Järfälla kommuns VA-taxa 2021 

Tekniska nämndens beslut 

1. Ärendet återremitteras för att komplettera underlaget med en kostnads- och

konsekvensanalys för en stegvis höjning av taxan. Ärendet ska tas upp för beslut

på tekniska nämndens sammanträde den 22 oktober.

Ärendet i korthet 

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 34 § får kommunen meddela 

föreskrift om VA-taxa. Järfällas VA-taxas gällande anläggningsavgifter behöver 

anpassas för den utbyggnadsstruktur som kommunen står inför idag. Nuvarande 

anläggningsavgifter (engångskostnad för täckande av en kostnad för att ordna en 

allmän VA-anläggning) ger en otillräcklig kostnadstäckning för nybyggnadsområden, 

vilket föreslås ändras så att kostnadstäckning uppnås.  

Brukningsavgifterna behöver höjas för att täcka det intäktsbehov som VA-

verksamheten har 2021. Det totala avgiftsuttaget får endast täcka nödvändiga 

kostnader för att upprätta och driva anläggningen (självkostnadsprincipen) samt 

lagens krav på att kostnaderna ska ha en rättvis och skälig fördelning. Målet är att 

införa nya nivåer för brukningsavgifterna så att intäkterna motsvarar det intäktsbehov 

som finns för VA-verksamheten.  

Föreslagna VA-taxan är också en revidering i sin helhet och följer därmed strukturen 

enligt branschföreningen Svensk Vattens förslag.  

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att den reviderade VA-taxan ska gälla från och 

med 1 januari 2021. 

Handlingar 
1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-31.

2. Rapport Ny VA-taxa för Järfälla kommun 2021, samt fördjupade beskrivningar

och resultat (bilaga 1-4)

3. Föreslagen VA-taxa

4. Gällande VA-taxa

Tekniska nämndens behandling 

Lämnade förslag 

Marcus Gry (M) yrkar på återremittering av revidering av Järfälla kommuns VA-taxa 

2021 med motivering:  

Ärendet återremitteras för att komplettera underlaget med en kostnads- och 

konsekvensanalys för en stegvis höjning av taxan. Ärendet ska tas upp för beslut på 

tekniska nämndens sammanträde den 22 oktober.  
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Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet.   

 

 
Beslutet ska skickas till  

Akt 

Kommunstyrelsen 
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