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KOPINGS KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

Kommunfullmäktiqe

KF $ 131
KS-$ 194
Ks au $ 283

2016-tt-28

Dnr 20161747-359

Verksamhetsområde för vatten och avlopp
Enligt lag(2006:412) om allmänna vattentjåinster ska kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas.
Verksamhetsområde ftir allmän vattenftirsörjning och avlopp inom Köpings tätort füreslås
utökas med område vid Svalvägen samt område vid Barrskogsgatan och delar av Pelarskogsgatan enligt ftireliggande ftirslag.
Verksamhetsområde i östra delen av kommunen, Norra Mälarstranden, omfattande vattentjänsterna vatten och spillvatten füreslås bildas für områdena; Stäudd, Bergudden, Galten,
Bastviken, Lilla och Stora Sandviken, Berghagen, Tavsta Hage samt Stora Aspholmen,
enligt föreli ggande ftirslag.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde yttrar sig Elizabeth Salomonsson, Ola Saaw, och
Daniel Åkervall.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens förslag beslutar kommunfullmäktige

att utvidga befintligt verksamhetsområde samt bilda nytt verksamhetsområde für vatten och
avlopp i Köpings kommun enligt ftreliggande fürslag.
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PROTOKOLLSUTDRAG

KÖPINGS KOMMUN

Datum

20t6-tt-28

Kommunfullmäktige

KF $ r32
KS $ 19s
Dnr 20161742-346

Ks au $ 284

Ny anläggningstaxa fór vatten och avlopp i Köpings kommun
Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-25 attantany anläggningsavgift für vatten och
avlopp inom kommunens verksamhetsområde från och med den 1 februari 2016.
Då signalerades också att justering av taxan kommer att föreslås i två steg, ett under 2016
och ett steg under 2017.
Förslag till utformning av anläggningsavgiften förvatten och avlopp från och med den 1 januari 2017:

$ 5.1 För bostadsfastighet

Dagens taxa

Föreslagen taxa

Avgift utgår per fastighet med

Exkl
moms

Exkl
moms

a) en avgift avseende framdragning av varje
uppsättni ng servisledn

in

gar

til I

fórbindelse-

lnkl
moms

lnkl
moms

42 100

52625

67 360

84 200

31 600

39 500

50 560

63 200

31:60

39:50

50:40

63:00

21 000

26250

33 600

42 000

punkter för V, S, och Df

b) en avgift avseende upprättande av varje
uppupp-sättning förbindelsepunkter för V, S,

och Df.

c) en avgift per m'tomtyta
d) en avgift per bostadsenhet
$ 6.1 För övrig fastighet

Exkl
moms

I Avgift utgår per fastighet med

a) en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till fórbindelsepunkter för V, S, och Df

b) en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S, och
Df

c) en avgift per m'tomtyta
V = dricksvatten S = spillvatten

Föreslagen taxa

Dagens taxa

(avlopp)

lnkl
moms

Exkl
moms

lnkl
moms

42 100

52625

67 360

84200

31 600

39 500

50 560

63 200

45:00

56.25

72"00

90:00

Df = dagvatten, fastighet (regnvatten)

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Karl Ingström på ftiljande tillägg till arbetsutskottets ftirslag:

-

ftir fastighet med befintlig enskild anläggning erbjuder kommunen att
anläggningsavgift kan ftirdelas på årliga betalningar.
att

Roger Eklund yrkade bifall till arbetsutskottets ftirslag samt avslag på Ingströms tilläggsyrkande, vilket blev kommunstyrelsens förslag till beslut med siffrorna I2-l efter omröstning.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Elizabeth Salomonsson, med stöd av Ola
Saaw och Per Carlesson bifall till kommunstyrelsens ft)rslag om att anta ft)religgande fürslag
till anläggningstaxa für vatten och avlopp.
Protokolljusterarnas sign
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röprNcs KoMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

Kommunfullmäktige

20r6-tt-28

Ida Lindh, med stöd av Anna-Carin Ragnarsson, yrkar på ftiljande tillägg
styrelsens ftirslag:

-

till kommun-

att ftr fastighet med behntlig enskild anläggning erbjuder kommunen att
anläggningsavgift kan ftlrdelas på arliga betalningar.

Elizabeth Salomonsson, Ola Saaw och Per Carlesson yrkar avslag på Lindhs tilläggsyrkande.
Ordftiranden frågar efter ledamöternas åsikt beträffande tilläggsyrkande, bifall respektive
avslag. Han finner Salomonssons m fl avslagsyrkande antaget.
Omröstning begärs och verkställs enligt godkänd ordning som lyder; Den som stödjer
Lindhs tilläggsyrkande röstar ja och den som stödjer Salomonssons yrkande om avslag på
tilläggsyrkandet röstar nej.
3 ledamöter röstar ja, 43 ledamöter röstar nej och 3 platser är vakanta.

Röstftirteckning, se bilaga under $ 132.

Beslut
Enligt kommunstyrelsens ftirslag beslutar således kommunfullmäktige

att anta ftireliggande fürslag till anläggningstaxa für vatten och avlopp inom kommunens
verksamhetsområde från och med 1 januari 2017.
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