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(BESLUT)
§ 46 Prisförändring vatten och avlopp 2019
Anna Lövsen, affärsområdeschef Vatten och Avlopp, föredrog ärendet.

För avgifterna i 2019 års taxa/prislista för Linköpings kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning planeras ingen prisjustering av brukningsavgifterna (befintliga kunder).
För anläggningsavgifterna (engångsavgift för anslutning av nya kunder) planeras en genomsnittlig
höjning av på ca 2 % jämfört med år 2018. Höjningen fördelas i princip jämnt över samtliga
avgifter, dock kan den förekomma variationer+/- 0,5 % för respektive enskild avgift.
Prisjusteringen arbetas in i ny prislista för 2019, att gälla från och med 1 januari 2019.
2 % höjning av anläggningsavgifterna innebär att avgifterna för att ansluta som ny villakund till
nyttigheterna Vatten (V) och Spill (S) ökar med ca 2 255 kr inkl. moms (från 112 915 kr till
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ca 115 170 kr inkl. moms). Den i aktuella fall tillkommande anläggningsavgiften för Dagvatten (D)
ökar med ca 660 kr (från 33 075 kr till ca 33 735 kr inkl. moms).
Motiv till oförändrade brukningsavgifter:
Nuvarande prisnivå täcker våra kostnader förutsatt att inga oväntade större kostnadsdrivande
händelser inträffar. Detta justeras i så fall i framtida prisförändringar.
Motiv till höjning av anläggningsavgifterna:
Prisjustering motiveras av kostnadsökningar för genomförande av utbyggnad till nya områden.
Kommande utökningarna till bebyggelsegrupper på landsbygden eller småorterna är i dyrare per
anslutning jämfört med tidigare huvudsakliga utbyggnader i form av förtätningar eller i direkt
anslutning till tätorten.
Styrelsen beslutade
att godkänna prisjustering i 2019 års taxa/prislista, att gälla från och med 1 januari 2019, för
Linköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning med:
• +2 % på anläggningsavgifter (genomsnittlig höjning}
• 0 % på brukningsavgifter
• 0 % på övriga avgifter
att överlåta till verksamheten att upprätta ny prislista för 2019 i enlighet med ovan beskrivet.
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