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Tekniska nämnden 2014-11-11 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
Plats och tid Tisdag 2014-11-11, nya kommunkontoret, Torsås kl 07.30 – 08.00 
  
Beslutande Pär Larsson, C ordförande 
 Magnus Nilsén, M, 
 Roland Swedestam, S,  
  
  
       
       
       
       
   
Övriga deltagande Tommie Sigvardsson, Teknisk chef 
  Nina Johansson, VA-chef 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
  
  
  
  
  
Utses att justera Roland Swedestam 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2014-11-11 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  79
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande  
  Pär Larsson  
 Justerande  
  Roland Swedestam 

  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2014-11-11   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-11-11 Datum för anslags 
nedtagande 

   2014-12-03 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 79 
 
§ 79 Höjning av VA-taxan för 2015 
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TN § 79/14  Dnr 14/TN0050 
Höjning av VA-taxan för 2015 
 
Ärendebeskrivning 

Kalmar Vatten har meddelat att priset på dricksvatten för Torsås kommun 
kommer att höjas med 0,25 öre/m3 fr o m 1 januari 2015. 
 
Bakgrund 
Vid rening av vatten i Yxneberga-verket bildas slam som avleds till 
spillvattennätet i Vassmolösa.  När vattenverket togs i drift gjordes en enkel 
schablonberäkning av slamvattenmängden. Baserat på denna betala Kalmar 
Vattens vattenproduktion en avgift för nyttjande av spillvattentjänsten enligt 
Kalmar Vatten AB:s avloppstaxa.  
 
Under 2014 har en rad manuella mätningar av såväl vattenmängd som 
slamhalt i vattnet som avleds till spillvattennätet från Yxneberga-verket 
genomförts. Det har visat sig att vattenmängden är betydligt större än vad 
schablonen omfattar samt att slamhalten är betydande. Kalmar Vattens 
vattenproduktion kommer därför få betala en högre spillvattenavgift fr o m 
1 januari 2015.  
 
I övrigt meddelar Kalmar Vatten att de avser att förbättra slamhanteringen 
på Yxneberga-verket. Frågan utreds för närvarande. Om de lyckas minska 
slamvattenmängden och slamhalten kommer spillvattenavgiften att sänkas, 
vilket även kommer att komma Torsås till del. 

 
Sammanfattning 

Mot bakgrund av ovan föreslås att den rörliga avgiften i brukningstaxa för 
VA 2015 höjs. Avgiften för renvatten höjs med 0,25 kr/m3, från 14,40 till 
14, 65 kr/m3, exkl moms. Kostnaden för både renvatten och spillvatten blir 
23,55 kr/m3, exkl moms. 
 
De fasta årliga avgifterna kvarstår enligt 2014 års brukningstaxa.  

 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avgiften för 
renvatten från och med 2015 höjs med 0,25 kr/m3, från 14,40 till 14,65 
kr/m3, exkl moms Kostnaden för både renvatten och spillvatten blir 23,55 
kr/m3, exkl moms. 
 
De fasta årliga avgifterna kvarstår enligt 2014 års brukningstaxa.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning TN § 79/14, Höjning av VA-taxan för 2015 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   föreslå kommunfullmäktige besluta att avgiften för renvatten från och 

med 2015 höjs med 0,25 kr/m3, från 14,40 till 14,65 kr/m3, exkl moms. 
Kostnaden för både renvatten och spillvatten blir 23,55 kr/m3, exkl 
moms. 

 
att  de fasta årliga avgifterna kvarstår enligt 2014 års brukningstaxa . 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 

 
 

 


