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Fråga om tillämplig taxa for debitering av anläggningsavgifter 
för dagvattenavledning i kustområdet 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
Kommunfullmäktige meddelar Laholmsbuktens V A att anlägg
ningsavgift för bortledande av dagvatten från fastigheter och allmän 
platsmark inom områden vid Lodjursvägen, Osbyvägen och Järv
vägen i Mellbystrand samt vid Rågångsvägen, Strandridarevägen 
och Stiltj evägen i skummeslövstrand ska beräknas och tas ut enligt 
den taxa som gällde när fastigheterna togs in i verksamhetsområde 
for bortledande av dagvatten genom fullmäktiges beslut den 16 
december 2010, vilket innebär avgift enligt 2010 års taxa. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fattade den 16 december 2010, § 190, beslut 
om utökat verksamhetsområde for kommunens allmänna va-anlägg
ning i bl.a. Mellbystrand och skummeslövsstrand avseende bort
ledande av dagvatten. Dessförinnan hade kommunen genom 
dåvarande servicenämnden under 2009 byggt ut dagvattenledningar 
och andra anordningar för bortledande av dagvatten från fastigheter 
och allmän platsmark inom områden vid Lodjursvägen, Osbyvägen 
och Järvvägen i Mellbystrand samt vid Rågångsvägen, Strandridare
vägen och stiltjevägen i Skummeslövstrand. 

Laholmsbuktens VA, som fr.o.m. den l januari 2011 fullgör kom
munens uppgifter som huvudman för den allmänna va-anläggningen 
i kommunen, har i samband med en inventering av verksamhetsom
råden och utbyggnaden av dagvattensystem i kustområdet konsta
terat att fastighetsägare inom de områden i Mellbystrand och skum
meslövstrand där anordningar för bortledning av dagvatten byggdes 
ut under 2009 inte har fått den information som är en nödvändig för
utsättning for avgiftsskyldighet Nämnden har därför i december 
2015 informerat berörda fastighetsägare om anordnat dagvattenav
lopp från respektive fastighet respektive dagvattenavlopp från all
män platsmark på det sätt som anges i lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster med verkan att avgiftsskyldighet enligt kommunens 
taxa för dessa vattentjänster inträtt i december 2015. 
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Några av dagvattenutbyggnaden berörda fastighetsägare har nu vänt 
sig till kommunen och riktat kritik mot kommunens hantering av va
utbyggnaden både vad gäller fastigheternas behov av dagvattenav
ledning och att kommunen först sex år efter utbyggnaden av dag
vattennätet har aktualiserat avgiftsskyldighet för vattentjänsterna. 

Kommunledningskontoret konstaterar att enligt rättspraxis ska avgift 
för vattentjänster som tillhandahålls en fastighet beräknas och tas ut 
enligt den taxa som gäller när avgiftsskyldighet uppkommer. Detta 
anges också uttryckligen i kommunens va-taxa. Eftersom avgifts
skyldighet för berörda fastighetsägare inträtt genom Laholmsbuktens 
V A:s informationsåtgärder i december 20 15 ska i nu aktuella avgifts
fall anläggningsavgift för dagvattenavlopp från fastighet respektive 
dagvattenavlopp från allmän platsmark beräknas och tas ut enligt 
2015 års va-taxa. Det föreslås därför att kommunstyrelsen meddelar 
Laholmsbuktens V A att 20 15 års taxa ska tillämpas. 

Kommunstyrelsen har den 12 april 2016, § 77, beslutat meddela 
Laholmsbuktens V A att anläggningsavgift för bortledande av dag
vatten från fastigheter och allmän platsmark inom de två aktuella 
områdena i Mellbystrand och skummeslövstrand ska beräknas och 
tas ut enligt den taxa som gällde när avgiftsskyldigheten uppkom, 
vilket innebär avgift enligt 2015 års taxa. 

Från Laholmsbuktens V A har därefter erhållits information om tidi
gare taxetillämpning vid debitering av anläggningsavgifter för dag
vattenavledning i kustområdet. Redovisningen utvisar att avgifter 
debiterats enligt gällande taxa vid den tidpunkt då dagvatten
systemen byggdes ut även om avgiftsskyldighet inträtt senare. Inom 
nu aktuella områden i Mellbystrand och Skummeslövsstrand utför
des dagvattenutbyggnaden under 2009 men fastigheterna togs in i 
verksamhetsområde för bortledande av dagvatten först genom full
mäktiges beslut den 16 december 20 l O, vid vilken tidpunkt avgifts
skyldighet tidigast kunnat aktualiseras. Att en fastighet omfattas av 
va-anläggningens verksamhetsområde är en förutsättning för fastig
hetsägarens skyldighet att betala avgifter för allmänna vattentjänster. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 16 augusti 2016, § 149. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 februari 2016. 
Debiteringsinformation från Laholmsbuktens V A. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Elisabet Babic (M) med instämmande av Per Asklund (SPI) och 
Bertil Johansson (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag om att 
20 l O års va-taxa ska tillämpas vid debitering av anläggningsavgift i 
föreliggande avgiftsfalL 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

I anslutning till ärendet beslutar kommunfullmäktige om ajournering 
för genomförande av allmänhetens frågestund. 
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