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Ersättning för onyttigbliven
dricksvattenanläggning
Sammanfattning
Vid tekniska nämndens sammanträde i november 2016 återremitterades
rubricerat ärende enligt beslut: ”Återremiss med hänsyn till konsekvenser
av startdatum för möjlighet att få ersättning.”Med anledning av
återremissen har vatten & avfall utrett ärendet vidare.
Vatten & avfall finner att den anläggningsägare som erlagt
anläggningsavgift vid den tidpunkt den befintliga
dricksvattenanläggningen onyttiggjordes, också är den anläggningsägare
som ska ha rätt till ersättning, om inte nuvarande eller tidigare
anläggningsägare kan visa att denne har rätt till ersättning. Detta kan ha
reglerats i köpekontrakt eller annan juridisk bindande skrivning.
Ersättning ges för dricksvattenanläggning som gjorts onyttigbliven 201201-01 eller senare. Retroaktiv ersättning får ansökas hos vatten & avfall
och ansökan ska ha inkommit senast 2019-12-31.
Anders Rutdal anmäler jäv.

Beslut
1. Godkänner ersättningsprinciper vid onyttigbliven
dricksvattenanläggning i samband med beslut om verksamhetsområde
för dricksvatten, enligt följande:
”Ersättningsprinciper utgår från följande grundförutsättningar:
* alla fastigheter med befintliga dricksvattenanläggningar inom
beslutat verksamhetsområde, som ansluts till den kommunala
dricksvattenförsörjningen, bedöms ha rätt till ersättning
* kostnaden för att anlägga en ny dricksvattenanläggning beräknas till
50 000 kr, inklusive moms
* avskrivningstid 15 år
* restvärde 25 %
Ovanstående innebär att anläggningsägaren åtminstone får nedsatt
anläggningsavgift motsvarande 12 500 kr, inklusive moms, samt att
befintlig anläggning verkligen blir onyttigbliven.
Vid delad anläggning ges ersättning i relation till ägarandel.
För att motivera högre ersättning krävs att anläggningsägaren kan:
- verifiera ålder med kvitton eller miljöanmälan/tillstånd
- verifiera mer avancerad anläggning med kvitton eller miljöanmälan
Detta är ett elektroniskt protokollsutdrag.
Bestyrkta protokollsutdrag kan fås hos respektive nämnd.

18

SKELLEFTEÅ KOMMUN
Tekniska nämnden

PROTOKOLLSUTDRAG
2016-12-12

Om olika delar i anläggningen har olika ålder beräknas de var för
sig.”
2. Ersättning ges för dricksvattenanläggning som gjorts onyttigbliven
2012-01-01 eller senare.
3. Tidigare rätt till ersättning ges till den anläggningsägare, som vid
tidpunkten för onyttigbliven dricksvattenanläggning, erlagt
anläggningsavgift. Om inte nuvarande eller tidigare anläggningsägare
kan visa att denne har rätt till ersättning.
4. Tidigare rätt till ersättning får ansökas hos vatten- och
avfallsavdelningen. Ansökan ska ha inkommit senast 2017-12-31.
5. Tidigare rätt till ersättning bestäms enligt de principer som beskrivs i
beslutspunkt nr. 1, med bedömningsgrund i den tidpunkt befintlig
dricksvattenanläggning onyttiggjordes.
6. Sammanlagd ersättning för onyttigbliven va-anläggning enligt § 40, i
lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), kan inte uppgå till mer än
anläggningsavgiften.

Yrkande
Thomas Lundström föreslår avslag på förslaget som helhet.
Arbetsutskottet föreslår bifall till verksamhetens förslag.
Thomas Lundström föreslår att beslutssats om ersättning utbetalas jämte
ränta utgår.
Ola Burström föreslår att retroaktiv ersättning ersätts med tidigare rätt till
ersättning i beslutssatserna.
Henry Andersson föreslår att datum för inlämnad ansökan ändras från
2019-12-31 till 2017-12-31.

Beslutsgång
Ordförande ställer vart och ett av förslagen om avslag som bifall under
proposition och finner att nämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer sedan vart och ett av övriga ändringsförslag under
proposition och finner att nämnden beslutar enligt alla ändringsförslagen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-11-23
______________________________________________________

Beslutet sänds till:
vatten & avfall: avd. chef + verksamhetschefer
ekonomi nämnd: funktionschef

Detta är ett elektroniskt protokollsutdrag.
Bestyrkta protokollsutdrag kan fås hos respektive nämnd.
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