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Justering av särskild taxa för vatten och avlopp 2007
För att bibehålla målet med 100 % självfinansierande verksamhet måste
kostnadsökningarna kompenseras med indexuppräkning av avgifterna.
2004 års utgående anläggningsavgifter baseras på konsumentprisindextalet
276,7 september 2003. För att justera befintlig taxa till nuvarande
kostnadsnivå har uppräkning skett stegvis med konsumentprisindex för
september 2004 som var 280,2 och september 2005 som var 281,9.
Då konsumentprisindex för september 2006 inte finns tillgängligt nyttjas KPI
för augusti månad där konsumentprisindex för 2005 var 279,9 och
konsumentprisindex 2006 är 284,4.
Indexförändringarna medför en total justering av avgifterna med 4 % 20042007.
En uppräkning av taxan ger följande avgifter för 2007, 2004 års avgifter anges
för jämförelse. I avgifterna ingår ej mervärdesskatt.
Ämne
Fosfor
BOD
Susp ämnen

Avgift (2004)
60,00 kr/kg
3,20 kr/kg
2,00 kr/kg

Lakvatten
7,50 kr/m3
Brunnsslam
60,00 kr/ton
Energirikt organiskt slam 0 kr/ton*

Avgift 2007
62,00 kr/kg
3,30 kr/kg
2,10 kr/kg
7,80 kr/m3
62,00 kr/ton
0 kr/ton*

* Då slam som har ett högt energivärde genererar biogas som används till
uppvärmning av Uddebo avloppsreningsverk är detta inte belagt med någon
avgift.
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Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta att
-

särskild taxa för vatten och avlopp 2007 indexjusteras enligt ovan

-

införa ny taxa på Energirikt organiskt slam.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
i enlighet med tekniska nämndens förslag.
_____
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____
Margaretha Lindbäck yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

särskild taxa för vatten och avlopp 2007 indexjusteras enligt ovan

- införa ny taxa på Energirikt organiskt slam.
_____
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