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Beslut om Kretslopp och vattennämndens verksam-
hetsnomineringar för åren 2021 till 2023 

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden översänder verksamhetsnomineringar till 

kommunstyrelsen för att bifogas Förutsättningar för budget 2021–2023. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 

Ärendet har 2020-03-18 § 43 varit ett informationsärende i Kretslopp och vatten-

nämnden. Enligt kommunfullmäktige ska nämnden i april besluta om verksam-

hetsnomineringar. Förvaltningen föreslår att taxeintäkterna för perioden tillåts öka 

med: 

För avfall: 10 procent 2021, 8 procent 2022 och 5 procent 2023 

För VA brukningsavgift: 5,5 procent 2021, 5,5 procent 2022 och 5,5 procent 2023 

För VA anläggningsavgift: 10 procent 2021, 10 procent 2022 och 10 procent 2023 

Avfallsverksamheten får kraftigt ökade kostnader på grund av en ny skatt på för-

bränning från 2020 som höjs successivt. VA-verksamhetens ökade kostnader be-

ror på höjd räntekostnad samt kostnad för ersättningslokaler för ombyggnation av 

laboratoriet 2021. Under perioden behöver taxeintäkterna för både avfall och VA 

öka mer än kostnadsutvecklingen för att skapa ett balanserat resultat. Under några 

år bakåt i tiden har vi haft ett negativt resultat för att återställa det egna kapitalet. 

Återbruket föreslås även fortsatt finansieras av försäljningsintäkter. 

Förvaltningen föreslår följande skattebidrag för uppdrag som inte får taxefinansie-

ras: 

För avfall: 1 mkr per år under perioden 2021–2023 för nedlagda deponier 

För VA: 12,5 mkr per år under perioden 2021–2023 för dagvatten, skyfall samt 

Västsvenska Paketet 

Kretslopp och vatten 

Marianne Erlandson 

Förvaltningsdirektör 

Bilagor 

1. Förutsättningar för finansiering av avfallsverksamheten 

2. Förutsättningar för finansiering av VA-verksamheten 

Kretslopp och vatten 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om verksamhetsnomineringar för pe-

rioden 2021 till 2023.  

Beskrivning av ärendet 

Nytt inför arbetet med budget 2021–2023 är att kommunfullmäktige beslutat att: 

Göteborgs stads nämnder skall senast under mars månad varje år inleda ett 

arbete med att upprätta ett underlag till en verksamhetsnominering, med ut-

gångspunkt ifrån innevarande års nämndbudget. Denna verksamhetsnomine-

ring skall beslutas i april månad. Nomineringen ska överlämnas till det poli-

tiska budgetarbetet och skickas in till stadsledningskontoret, vilka ska bi-

foga verksamhetsnomineringarna till budgetunderlaget som presenteras i 

maj månad 

I stadsledningskontorets kompletterande vägledning står bland annat: 

• Nomineringen bör i första hand handla om den egna nämndens uppdrag.  

• Staden står inför utmaningar med avseende på kompetensförsörjning och 

finansiering. Budgetarbetet framöver behöver adressera frågan om att minska 

ambition och/eller uppdrag i staden. Respektive nämnd behöver bidra med 

vad nämnden ser kan förändras i nämndens uppdrag. 

• Nämnden bör i nomineringen förhålla sig till lagstiftad verksamhet, nämn-

dens reglemente samt budgeten. 

• Nya förutsättningar, i förhållande till år 2020 bör framgå. 

• Vilka effektiviseringsmöjlighet ser nämnden, bland annat utifrån möjligheter 

till digitalisering, om det finns möjligheter till ökade intäkter etc. 

• Nomineringen avser såväl drift som investeringsverksamhet. Investeringsno-

mineringar lämnas på tio års sikt i februari i enligt med tidigare information. 

• Verksamhetsnomineringen bör vara så precis det bara går, generella och allt 

för öppna formuleringar år svåra att ta hand om. Önskvärt att vara kortfattad. 

• Nämnden beslutar lämpligen att Nämnden översänder verksamhetnominering 

till kommunstyrelsen för att bifogas Förutsättningar för budget 2021 – 2023 

för Göteborgs stad. 

Förvaltningens bedömning 

Kostnadsnivån har i förvaltningens bedömningar utgått från uppdraget i reglemen-

tet och med fortsatta förbättringar i nivå med tidigare förändringsnivå, enligt de 

ambitioner som beskrivs i våra långsiktiga planer.  

Kostnadsökningar har utgått från stadens, våra leverantörers och konjunkturinsti-

tutets prognoser samt egna analyserade trender avseende ränteutveckling, löne-

kostnader och andra kostnader. Den långsiktiga investeringsplanen, vilken också 

är uppe för beslut på detta nämndmöte 2020-04-22, är ett viktigt underlag i pro-

gnosarbetet för den framtida kostnadsökningen inom det investeringstunga VA-

området. 
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Avfall 

I bilaga 1 redovisas förvaltningens bedömning av alternativ avseende avfallsverk-

samhetens finansiering för perioden 2021 till 2023. Med bibehållen ambitionsnivå 

avseende förbättringar utifrån den nya avfallsplanens intentioner och något sti-

gande kostnadsnivåer inom avfallsområdet ger de föreslagna taxenivåerna inom 

avfallsverksamheten negativt resultat de närmaste åren. På så sätt sänks det egna 

kapitalet till mer eftersträvade nivåer. Kostnaderna stiger ovanligt kraftigt på 

grund av den nyligen införda förbränningsskatten som höjs successivt enligt be-

slutet från 2019. 

• Förvaltningen föreslår att taxeintäkterna för avfallsverksamheten tillåts 

öka från året innan med: 10 procent 2021, 8 procent 2022 och 5 procent 

2023. 

• Skattebidrag till avfallsverksamheten med 1 mkr per år möjliggör kontroll 

och normal skötsel av de nedlagda deponier som ekonomiskt tillhör skatte-

kollektivet. 

VA 

I bilaga 2 redovisas förvaltningens bedömning av alternativ avseende VA-verk-

samhetens finansiering för perioden 2021 till 2023. Kostnadsnivåerna bedöms öka 

något under 2021 vilket gör att den föreslagna taxenivån ger ett negativt resultat 

2021. På så sätt sänks det egna kapitalet till mer eftersträvade nivåer. Kostnaderna 

för 2022 och 2023 ökar något främst beroende på den höga investeringstakten och 

kapitaltjänstkostnaderna såsom ränta och avskrivningar. En oförändrad taxeök-

ning (5,5 %) under denna period kommer att medföra en ökning av det egna kapi-

talet. 

• Förvaltningen föreslår att taxeintäkterna från brukningsavgifterna tillåts 

öka från året innan med: 5,5 procent 2021, 2022 och 2023. 

• Förvaltningen föreslår att taxeintäkterna från anläggningsavgifterna tillåts 

öka från året innan med: 10 procent 2021, 2022 och 2023. 

• Skattebidrag till VA-verksamheten med 12,5 mkr per år möjliggör ut-

vecklingsarbete inom dagvatten och skyfallshantering enligt reglementet 

samt åtgärder kopplade till Västsvenska Paketet. 

Återbruket 

Återbruket föreslås även fortsatt finansieras av försäljningsintäkter. Att denna no-

minering hör till Kretslopp och vatten förutsätter fortsatt huvudmannaskap för 

verksamheten inom vår förvaltning. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Fördelningen av avgifterna mellan olika kundgrupper och olika tjänster förutsätts i 

denna jämförelse fördelas på samma sätt som under 2020. Beslut om hur avgif-

terna fördelas mellan olika tjänster tas i taxebeslutet under hösten. Detta ärende 

avser endast den totala intäktsnivån. 

Avfall 

Förslaget innebär att taxeintäkterna för avfallsverksamheten inte täcker kostna-

derna för verksamheten fram till 2022. Detta är en eftersträvad utveckling då av-

fallsverksamheten för närvarande har ett högt eget kapital som utgör en skuld till 

abonnenterna. Denna bör återställas så snart som möjligt för att komma rätt bru-

kare till del. Om man dröjer för länge så förändras kundbasen genom in- och ut-

flyttningar och andra förändringar. Samtidigt behöver det gap som uppstår mellan 

kostnader och intäkter minskas för att komma i balans till 2023, vilket ger höga 

procentuella höjningar, men från nivåer som är låga (jämfört med om budgeten 

varit i balans hela tiden). 

Förvaltningen visar i Bilaga 1 två olika alternativ för taxeutvecklingen, dels det 

förordade alternativet dels ett alternativ med en jämn taxe-bana med 8,4 procents 

höjning per år. Det förordade alternativet ger istället ett jämnare eget kapital. I ta-

bellerna nedan visas effekten på kundernas avgifter för de två alternativen. 

För perioden blir det en kraftig procentuell ökning av avfallsavgifterna för våra 

kunder. För 2021 bedöms ökningen i genomsnitt för avgifterna vara cirka nio pro-

cent, när intäkten ökar med tio procent. Intäktsökningarna under 2022 och 2023 

innebär avgiftsökningar med sju respektive fyra procent.  En genomsnittlig små-

huskund betalar 2020 cirka 1 794 kr per år för sin avfallshantering, bland större 

kommuner i Sverige låg nivån på 2 208 kr/år 2019. Ett lägenhetshushåll i Göte-

borg betalar i genomsnitt 1 285 kr per år 2020 och genomsnittet bland större kom-

muner i Sverige var 2019 1 546 kr per år: 
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Genomsnittlig avfallsavgift för hushåll med matavfallssortering och dagens taxekonstruktion och 
avgiftsfördelning vid det förordade alternativet  

Årsavgift kr/år 
 

Ökning mellan åren  
Småhus kr/år Lägenhet kr/år Småhus kr/år Lägenhet kr/år 

2020              1 794 kr                 1 285 kr                     -   kr                 -   kr  

2021              1 954 kr                 1 400 kr                  160 kr              115 kr  

2022              2 089 kr                 1 497 kr                  135 kr                97 kr  

2023              2 172 kr                 1 556 kr                    83 kr                59 kr       

Genomsnittlig avfallsavgift för hushåll med matavfallssortering och dagens taxekonstruktion och 
avgiftsfördelning vid det jämna alternativet  

Årsavgift kr/år 
 

Ökning mellan åren  
Småhus kr/år Lägenhet kr/år Småhus kr/år Lägenhet kr/år 

2020              1 794 kr                 1 285 kr                     -   kr                 -   kr  

2021              1 925 kr                 1 379 kr                  131 kr                94 kr  

2022              2 067 kr                 1 480 kr                  141 kr              101 kr  

2023              2 218 kr                 1 589 kr                  151 kr              108 kr  

 

I det förordade alternativet stiger avgifterna mer i början av perioden och i det 

jämna alternativet ökar avgifterna mer i slutet av perioden.  

Fördelningen mellan kunder och olika tjänster förutsätts i denna jämförelse vara 

samma som 2020. Beslut om hur avgifterna fördelas mellan olika tjänster tas i 

taxebeslutet. Detta ärende avser den totala intäktsnivån. 

VA 

Periodens relativt höga men jämna kostnadsutveckling medför en jämn taxeut-

veckling för att täcka VA-verksamhetens kostnader. Förslaget till taxehöjning in-

nebär att höjningen blir förhållandevis jämn för perioden. För 2021 bedöms ök-

ningen för avgifterna öka med cirka 350 kr/år för Typhus A. Intäktsökningarna 

under 2022 och 2023 förväntas medföra en liknande höjning för VA-kunderna. 

För Typhus B kommer ökningen innebära en ökning på drygt 2 700 kr/år. Obser-

vera att dessa siffror baseras på förutsättningarna att antalet kunder är oförändrat 

och alla avgiftstyper förändras lika mycket. 

Alternativ A 

Beräknad brukningsavgift enligt det förordade alternativet med en jämn taxekurva.  
  Brukningsavgift kr/år Ökning mellan åren 

  Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B 

2020                    6 384 kr                    50 314 kr      

2021                    6 735 kr                    53 081 kr                   351 kr                           2 767 kr  

2022                    7 105 kr                    56 001 kr                   370 kr                           2 919 kr  

2023                    7 496 kr                    59 081 kr                   391 kr                           3 080 kr  

 



 

Göteborgs Stad Kretslopp och vatten, tjänsteutlåtande 6 (8) 

   

   

Alternativ B i tabellen nedan har samma förslag till taxehöjning 2021 men en lägre taxe-

höjning 2022–2023 ger motsvarande ungefärliga taxehöjningar.  

Alternativ B 

Beräknad brukningsavgift enligt alternativet med en lägre taxa 2022-2023  

  Brukningsavgift kr/år Ökning mellan åren 

  Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B 

2020               6 384 kr        50 314 kr      

2021               6 735 kr        53 081 kr                  351 kr        2 767 kr  

2022               7 018 kr        55 311 kr                  283 kr        2 230 kr  

2023               7 439 kr        58 629 kr                  421 kr        3 318 kr  

 

Anläggningsavgifterna kommer att behöva öka de närmaste åren då kostnadsbilden på 

framförallt exploateringskostnaderna kommer att ligga på en hög nivå under några år. 

Höjningen av anläggningsavgifterna med 10 procent kommer att medföra en ökning 

med cirka 23 000 kr för ett Typhus A och för Typhus B är ökningen cirka 56 000 kr. 

Observera att även dessa siffror baseras på förutsättningarna att antalet kunder är oför-

ändrat och alla avgiftstyper förändras lika mycket. Innan beslut om taxehöjningen tas 

kommer förvaltningen ta fram förslag till prislistor med mer exakta priser för de olika 

Typhusen. 

Scenario C 

Beräknad anläggningsavgift enligt det förordade alternativet med en jämn taxekurva.  
  Anläggningsavgift kr/år Ökning mellan åren 

  Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B 

2020                230 000 kr                  563 750 kr      

2021                253 000 kr                  620 125 kr              23 000 kr                         56 375 kr  

2022                278 300 kr                  682 138 kr              25 300 kr                         62 013 kr  

2023                306 130 kr                  750 351 kr              27 830 kr                         68 213 kr  

 

Alternativet i tabellen nedan kallat Scenario A har ett förslag till taxehöjning 2021 som 

ger en självfinansieringsgrad på 70% redan år 2021. Detta medför att ingen taxehöjning 

behövs för 2022–2023.  

Scenario A 

Beräknad anläggningsavgift enligt alternativet med en lägre taxa 2022-2023  

  Anläggningsavgift kr/år Ökning mellan åren 

  Typhus A Typhus B Typhus A Typhus B 

2020 230 000 kr   563 750 kr   
2021 327 250 kr 873 813 kr 97 250 kr 310 063 kr 

2022 327 250 kr 873 813 kr -   kr -   kr 

2023 327 250 kr 873 813 kr -   kr -   kr 
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Jämförelse av brukningsavgift mellan kommuner med över 100 000 invånare 

Variationen är stor bland Sveriges kommuner när det gäller taxenivåer och vilka höj-

ningar som genomförs. Göteborgs brukningsavgifter är i nivå med övriga kommuner 

med mer än 100 000 invånare. Tabellerna nedan visar brukningsavgiften för Typhus A 

och B och jämförelsen är i 2020 års avgift. 

 

 

Jämförelse av anläggningsavgift mellan kommuner med över 100 000 invånare 

Anläggningsavgifternas storlek varierar mellan Sveriges kommuner då många variabler 

påverkar avgiftens storlek. Kommunens önskvärda självfinansieringsgrad påverkar 

också anläggningsavgiftens storlek. Göteborgs anläggningsavgifter är höga jämfört med 

övriga kommuner med mer än 100 000 invånare. Tabellerna nedan visar anläggningsav-

giften för Typhus A och B och jämförelsen är i 2020 års avgift. 

 

Jämförelser för ett hushåll i villa (typhus A) 

Jämförelsen görs för en fiktiv fastighet, typhus A, som definieras som ett småhus med 

en tomtyta som är 800 m2 och som är ansluten till alla tre ändamålen vatten, spillvatten 
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och dagvatten. Typhus A har den minsta sortens vattenmätare som kallas qn2,5 och en 

årlig vattenförbrukning på 150 m3.  

Jämförelser för ett hus med 15 lägenheter (typhus B) 

Jämförelsen görs för en fiktiv fastighet, typhus B, som definieras som ett flerfa-

miljshus med 15 lägenheter på en 800 m2 stor fastighet och som är ansluten till alla 

tre ändamålen vatten, spillvatten och dagvatten. Typhus B har två vattenmätare av 

storlek qn2,5 och en årsförbrukning på 2 000 m3.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Kretslopp och vattens uppdrag syftar till stor del till att vidta åtgärder för att 

skydda miljön genom arbetet inom VA- och avfallsområdet. Att taxefinansiera 

med de föreslagna nivåerna innebär att detta uppdraget även fortsättningsvis kan 

utföras och förbättras. Vi kan driva våra anläggningar och vårt ledningsnät i enlig-

het med givna tillstånd och fortsätta med planerade förbättringsåtgärder. Till ex-

empel kan hushållsavfall fortsätta samlas in av fossilfria fordon med ökade sorte-

ringsnivåer och behandlas i anläggningar där mer resurser och energi återvinns. 

Insatser för minskat läckage och ökad materialåtervinning kan genomföras, lik-

som att fortsätta arbetet med att minska bräddningen av avloppsvatten till recipi-

ent. I förslaget ryms fortsatt mycket förbättringsarbete inom miljöområdet i enlig-

het med våra långsiktiga planer. 

Med en miljöstyrande avfallstaxa som fördelar avgifterna utifrån miljöbelastning 

kan vi dessutom bidra till att påverka göteborgarnas beteende i en miljövänligare 

riktning. 

Att skattefinansiera delar av verksamheten som enligt lag inte kan belasta avfalls- 

eller VA-kollektiven ger förvaltningen möjlighet att bistå staden med att sköta de 

deponier som historiskt använts för stadens verksamhetsavfall. Förvaltningen kan 

även arbeta enligt reglementet med dagvatten- och skyfallsfrågorna och därmed 

närma oss vattendirektivets krav på sjöar och vattendrag och bidra till en robust 

stad även vid mycket kraftig nederbörd. Dessutom kan förvaltningen bistå staden i 

arbetet med Västsvenska Paketet.  

Bedömning ur social dimension 

Med de föreslagna taxenivåerna kan servicen till göteborgarna bibehållas på da-

gens nivå och vissa förbättringsåtgärder genomföras utifrån ambitionerna att ge en 

god service och öka servicenivån och minska avvikelser och störningar i våra le-

veranser. Resultatet i denna dimension kommer troligen inte synas tydligt på kort 

sikt utan ger små ständiga förbättringar och ökat eller bibehållet förtroende för 

våra tjänster. Våra leveranser, tjänster och avgifter är inte varierade utifrån olika 

sociala förutsättningar utan beror av användning och nytta. 
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Bilaga 1: Förutsättningar för finansiering av avfalls-
verksamheten 2021 till 2023 

Sammanfattning 

Detta underlag avser att ge en rekommendation avseende utvecklingen av avfalls-

verksamhetens taxeintäkter och skattebidrag. Rekommendationen lämnas till 

kommunstyrelsen som underlag för kommunfullmäktiges budget för 2021 till 

2023. 

Avfallsverksamheten har för närvarande ett mycket högt eget kapital (drygt 74 

miljoner kronor vid utgången av 2019). Taxeintäkterna har därför budgeterats 

mycket lågt i förhållande till kostnaderna för att ge ett negativt resultat på 29,3 

mkr för 2020. Sänkningen av det egna kapitalet bör fortsätta även 2021 utifrån de 

regler som styr taxefinansierad verksamhet. Genom lagförändringar förväntas 

verksamheten under perioden få ökade kostnader. 

I slutet av 2019 beslutades om en ny förbränningsskatt som införs stegvis från 1 

april 2020 under tre år. Under 2021 kommer därför kostnaderna för avfallsverk-

samheten öka mer än normalt. Normalt är det kostnader för insamlingsfordon, 

bränsle, personal och avfallsbehandling som ökar utifrån kostnadsökningar i sam-

hället samt att vi blir fler göteborgare, totalt cirka 2–5 procent. Med den nya skat-

ten ses ökningar nära 8 procent. 

För att täcka den kraftiga kostnadsökningen föreslår förvaltningen att taxeintäk-

terna för 2021 ökas med 10 procent. Även denna höga höjning förväntas ge ett 

underskott 2021 då intäkterna hållits nere 2020. Underskottet beräknas bli 24,5 

mkr och resultera i ett eget kapital på 20,4 mkr. 

År 2022 fortsätter höjningar av förbränningsskatten. För att det negativa resultatet 

inte ska fortsätta vara stort utan börja närma sig ett nollresultat föreslår förvalt-

ningen en taxeintäktshöjning på 8 procent 2022. Vilket för kunderna motsvarar en 

genomsnittlig avgiftsökning med sju procent. 

Under 2023 förutspås endast indexuppräkning av förbränningsskatten. För att 

kompensera för förväntade normala kostnadsökningar och få en budget i balans 

föreslår förvaltningen att taxeintäkterna tillåts öka med 5 procent 2023.  

Nämnden ansvarar för nedlagda deponier som inte får finansieras med avfallsav-

gifter, förvaltningen föreslår att skattebidragen för dessa uppgår till 1 mkr per år 

under hela perioden. 

Förvaltningens bedömning 

Intäkter 

För 2020 budgeteras intäkten från avfallstaxorna att öka med drygt 1 procent, uti-

från kommunfullmäktiges taxebeslut (hösten 2019). Taxeintäkterna budgeteras till 

458 miljoner kronor under 2020. Avfallsverksamheten har för närvarande ett 

mycket högt eget kapital. Taxeintäkterna hålls 2020 långt under kostnaderna för 

att ge ett negativt resultat som bidrar till att sänka det egna kapitalet. 
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För 2021 föreslås taxeintäkten i det förordade alternativet öka med 10 procent för 

att kompensera för kostnadsökningar utifrån förbränningsskatten och lyfta intäkts-

nivån. En höjd intäktsnivå kompenserar för de tidigare underskotten.  

För 2022 föreslås taxeintäkten öka med 8 procent för att kompensera för ytterli-

gare kostnadsökningar utifrån förbränningsskatten och fortsätter lyfta intäktsnivån 

för att kompensera för de tidigare underskotten och ytterligare närma sig kost-

nadsnivån. 

Efter 2022 är det egna kapitalet återställt till förordade nivåer och för 2023 före-

slås en taxeintäktsökning på fem procent som kompenserar för kostnadsökningar 

och lyfter intäktsnivån den sista biten upp.  

Bidrag och övriga intäkter 

Bidragsposten minskar i resultaträkningen mellan 2020 och följande år. De tidi-

gare bidragen för stöd till stadens förvaltningar inom Skrota skräpet finns inte 

längre kvar. Denna post minskar och motsvaras även av lägre kostnader då verk-

samheterna avvecklas.  

Förvaltningen ser att nämnden fortsatt behöver skattebidrag för att kunna fullgöra 

uppdraget om att ansvara för stadens nedlagda deponier. För perioden 2021 till 

2023 behövs 1 mkr per år för detta. 

Metallskrot som samlas in på återvinningscentralerna säljs och ger en intäkt. 

Mängderna varierar med omkring fem procent per år, med en svagt stigande trend 

över åren. Ersättningen för metallskrot varierar kraftigt mellan månaderna och har 

totalt stigit de senaste två åren. Intäkterna för planperioden baseras på en nivå nå-

got lägre än de ovanligt höga vi sett för 2019. Covid-19 fick först metallpriserna 

att stiga i januari, men därefter har de sjunkit kraftigt under februari och mars. 

Kostnader och osäkerheter 

Utifrån den stora påverkan Covid-19 har på samhället kommer budgeteringen vara 

mer osäker för 2021 då det blir svårare att utgå från årets resultat. 

Förutsättningar 

Avfallsverksamheten påverkas särskilt av kostnaderna för insamling och behand-

ling. 

Från 2020 kommer en skatt tas ut på avfall som förbränns. 2019 var behandlings-

kostnaderna för det brännbara avfallet 45 mkr. Skatten innebär en ökning av dessa 

kostnader med cirka 7 mkr för 2020, 12 mkr för 2021 och 15 mkr för 2022. 

Under perioden räknar förvaltningen med att de ökade kraven på producenterna 

att anordna bostadsnära insamling får genomslag i avfallsmängderna. För 2022 

bedömer vi att avfallsmängderna i kommunens system minskar med cirka 1 000 

ton, eller knappt en procent, när småhusen får bättre tillgång till fastighetsnära 

sortering. Effekten är beräknad på att alla villahushållen i Göteborg sorterar till 

samma restavfallsnivåer som i de kommuner som redan idag har fastighetsnära in-

samling i småhusbebyggelse. Vi bedömer inte att vi kommer utföra några uppdrag 
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åt producenterna som påverkar ekonomin. Det är fortfarande oklart hur deras sy-

stem kommer att se ut och fungera.  

Befolkningsutvecklingen och en ökad konsumtion ger något ökade avfallsmäng-

der och ökad insamlingsvolym. En osäkerhet i bedömningarna är hur utvecklingen 

av förändringarna i befolknings- och konsumtionsutvecklingen går och därmed 

förändrade avfallsmängder och insamlingsvolym. 

Insamling och behandling – huvudverksamhet 

Vi förutser en ökning av grovavfallsmängderna till återvinningscentralerna. För 

matavfall har insamlingsökningen avstannat något, men fortsatt påverkansarbete 

och taxestyrning tillsammans med befolkningsökningen förväntas ge ökande mat-

avfallsvikter om än inte lika kraftigt som tidigare. Restavfallsnivåerna sjunker. 

När avfallsmängderna ökar på återvinningscentralerna ökar inte bara behandlings-

kostnaden, även övriga driftkostnader för personal, utrustning och transporter sti-

ger.  

De totala hushållsavfallsmängderna ökar i en takt som är något lägre än ökningen 

av hushållens konsumtionsutgifter varje år. Detta beror främst på att hushållen 

ökar sin andel tjänstekonsumtion (den är mindre resurs- och avfallsintensiv än va-

rukonsumtionen). Våra totala avfallsmängder förväntas totalt öka i en takt som 

följer hushållens varukonsumtion. Sällanköpshandeln ökar mest vilket gör att det 

främst är grovavfallet som ökar. Matavfallet ökar genom bättre utsortering och en 

svagt ökande dagligvaruhandel. Restavfallet minskar genom förbättrad utsorte-

ring. Det görs inga långsiktiga prognoser för hushållens varukonsumtion utan end-

ast för den samlade konsumtionen, en del av ökningen beror av att befolkningen 

ökar. Förvaltningen gör mängdprognoser utifrån de prognoser som Konjunkturin-

stitutet gör avseende svenska hushålls ekonomiutveckling med hänsyn till att Gö-

teborgs befolkning ökar snabbare än sverigesnittet. 

Insamlingskostnaderna ökar under hela perioden med befolkningsökningen, av-

fallsmängderna och kostnadsutvecklingen för personal och bränsle med totalt tre 

till fyra procent per år. 

För en längre period ser vi att framkomlighetsproblem i staden ger en högre nivå 

än normalt för insamlingskostnaderna i centrum.  

Övriga kostnadsförändringar 

Lakvattenanläggningen vid Brudaremossen tas i bruk under 2020, vilket då ger 

avskrivningskostnader och driftkostnader. Under 2021 fås helårseffekt på denna 

förändring. 

Resultaträkning 

Den förväntade utvecklingen visas i nedanstående resultaträkning. Där summeras 

de ovan beskrivna förändringarna. 
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tkr Utfall 

2019 

Budget  

2020 

Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Taxeintäkter  453 121 458 000 503 800 544 104 571 309 

Resterande intäkter 15 413 12 310 10 400 10 500 10 600 

 Verksamhetens totala intäkter 468 534 470 310 514 200 554 604 581 909 

 Personalkostnader -22 502 -27 590 -29 022 -29 893 -30 451 

Köp av huvudverksamhet -365 067 -399 600 -433 300 -457 600 -471 328 

Resterande kostnader -56 628 -64 420 -68 368 -66 987 -66 680 

Avskrivningar -4 798 -5 000 -5 000 -5 000 -5 500 

Räntekostnader -1 843 -3 000 -3 000 -3 200 -3 400 

 Verksamhetens totala kostnader -450 838 -499 610 -538 690 -562 680 -577 359 

Resultat 17 696 -29 300 -24 490 -8 076 4 550       

Taxeförändring 0% 1% 10% 8% 5% 

Eget kapital 74 175 44 875 20 385 12 309 16 860 

 

Med en taxeintäktsförändring 2021 på tio procent och därefter åtta och fem pro-

cent följande år och med en normal kostnadsutveckling kan utvecklingen av av-

fallsekonomin till 2023 illustreras i följande diagram: 

 

Osäkerheter 

Som nämnts ovan är flera av bedömningarna behäftade med osäkerheter. De tre 

största är osäkerhet kring uppdraget avseende fettavskiljare, avfallsmängdernas 

utveckling kopplat till konsumtion och befolkningsförändringar samt variation i 

behandlingspriser inklusive förbränningsskatt. Bränslepriser och lönekostnader 

som påverkar insamlingskostnaderna varierar normalt med några procent. Effekter 

av producentansvarets ökade servicenivå är ytterligare en osäkerhet. 

Under mars 2020 kom en dom i miljööverdomstolen som kan få påverkan på om-

fattningen av det kommunala avfallsuppdraget avseende fettavskiljare. I domen 

bedöms avfall från fettavskiljare inte vara kommunalt avfall. Det är ännu oklart i 
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vilken omfattning detta påverkar denna insamling. Omslutningen för denna delen 

av uppdraget uppskattas till närmare nio miljoner kronor 2020. 

En annan osäkerhet är att oförutsedda händelser i direkttilldelade uppdrag, som 

fordonshaverier eller rekryteringssvårigheter direkt påverkar kostnaden för dessa. 

Långsiktig utveckling 

Om förutsättningarna stabiliseras i perioden efter 2023 bedöms kostnads- och tax-

eintäktsutvecklingen kunna ligga på runt tre procent årligen med ett eget kapital 

på 12 till 15 mkr.  

Alternativt intäktsscenario 

För kostnaderna har inga alternativa scenarier tagits fram. För taxeintäkterna pre-

senteras nedan ett alternativ med en jämn förändring på 8,4 procent per år för pe-

rioden. Detta alternativ visar effekterna på eget kapital om man väljer en jämn 

taxebana för att nå till ett eget kapital i nivå med kommunfullmäktiges rekommen-

dationer. 

Belopp i mkr Utfall 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Totala intäkter 469 470 507 549 594 

varav taxeintäkter 453 458 496 538 583 

Totala kostnader -451 -500 -539 -563 -577 

Eget kapital 74 45 13 -1 16 

Taxeförändring mot 

föregående år  1% 8,4% 8,4% 8,4% 

I detta scenario återställs det egna kapitalet till låga nivåer 2021 och 2022. Nivå-

erna ligger under kommunfullmäktiges rekommendationer för en verksamhet av 

denna omfattningen. Och förvaltningen vill därför inte rekommendera detta alter-

nativ. Dessutom kan inte taxehöjningarna fortsätta förändras med 8,4 procent efter 

perioden som visas eftersom kostnadsökningarna då förväntas vara cirka tre pro-

cent.  

Motsvarande graf som för det förordade alternativet visar ett större negativt resul-

tat i början av perioden och ett större positivt i slutet. 
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Bilaga 2: Förutsättningar för finansiering av VA-
verksamheten 2021 till 2023 

Sammanfattning 

Detta underlag avser att ge en rekommendation avseende utvecklingen av VA-

verksamhetens taxeintäkter och skattebidrag till kommunstyrelsen som underlag 

för kommunfullmäktiges budget för 2021 till 2023. 

VA-verksamheten har efter 2020 års budgeterade underskott endast ett litet posi-

tivt eget kapital på cirka 5 mkr. Taxeintäkterna behöver därför inte fullt ut täcka 

de kostnader som förutses utan hållas på en sådan nivå att resultatet blir negativt 

2021 för att återställa det egna kapitalet till en nivå som balanserar runt noll över 

en treårsperiod. 

Kostnaderna för VA-verksamheten 2021 förväntas totalt bli cirka 1,1 miljarder 

kronor. Förändringen är något högre än ett genomsnittsår, dels på grund av tillfäl-

liga lokalkostnader för laboratoriet, dels på en kraftig ökning av investeringsutgif-

terna som påverkar genom de räntekostnader investeringarna medför. För att täcka 

de ökande kostnaderna föreslår förvaltningen att taxeintäkterna för 2021 ökas 

med 5,5 procent. 

För år 2022 och 2023 kommer finansieringsbehovet påverkas till stor del av vilka 

investeringsvolymer som genomförs och regler för hur dessa finansieras, föränd-

ring av antal medarbetare samt hur avgiften till Gryaab för avloppsvattenrening. 

Förvaltningen förordar att taxeintäkterna 2022 och 2023 höjs med 5,5 procent.  

Anläggningsavgifterna kommer att behöva öka de närmaste åren då kostnadsbil-

den på framförallt exploateringskostnaderna kommer att ligga på en hög nivå un-

der några år. För att uppnå en samlad kostnadstäckning på 70% redan år 2021 

skulle en ökning med 59% vara nödvändig. Förvaltningen föreslår att alla avgifts-

delar i anläggningsavgiften höjs med 10 procent för 2021. Den samlade kost-

nadstäckningen för nya VA-anslutningar under 2021 bedöms då bli cirka 49%.   

Nämnden samordnar och möjliggör utvecklingsarbete inom dagvatten och sky-

fallshantering och åtgärder kopplade till Västsvenska paketet. För att täcka dessa 

kostnader erhåller nämnden ett skattebidrag till VA-verksamheten med 12,5 mkr 

per år.  

Förvaltningens bedömning 

Intäkter 

För 2020 budgeteras intäkterna från VA-taxorna öka med 5,75% utifrån kommun-

fullmäktiges beslut (hösten 2019). Taxeintäkterna budgeteras till 928,7 Mkr för 

2020. 
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VA-taxorna består av brukningsavgifter (årlig avgift som består av en rörlig och 

en fast del) och anläggningsavgifter (engångsavgift när fastigheten ansluts till 

kommunalt VA). 

Brukningsavgifter ska finansiera förvaltningens driftkostnader, dvs personal, drift-

verksamhet, avskrivningar och räntor. Beräknade intäkter 2020 och de närmaste 

åren därefter baseras på antagandet att förbrukningen är oförändrad. Det är fortsatt 

svårt att se hur försäljningen av VA-tjänster kommer att utvecklas de närmaste 

åren. Efter en lång period när försäljningen av dricksvatten stadigt minskat är det 

oklart om trenden är bruten. Vattenförbrukning per person fortsätter att minska 

men hittills vägs det upp av att befolkningen i Göteborg, och därmed antal bru-

kare, stadigt ökar. Prognosen för den totala vattenförbrukningen 2021 antas därför 

bli oförändrad. Av taxeintäkterna på ca 970 Mkr kommer 60% från fasta avgifter. 

Anläggningsavgifterna ska bidra till finansiering av utbyggnad av det lokala led-

ningsnätet och behovet av höjning beror därför på hur planering och kalkyler ser 

ut för ledningsutbyggnad i samband med: 

- exploatering för nya detaljplaner,  

- VA-utbyggnad till saneringsområden (befintlig bebyggelse utan kommunalt 

VA), 

- serviser till enskilda nyanslutningar (t ex avstyckade fastigheter).  

Det förutses en fortsatt hög takt i stadsbyggnadsprojekten de närmaste åren för att 

därefter plana ut något. Hösten 2018 godkände kommunfullmäktige rapporten 

”Anläggningsavgifter – riktlinjer för finansiering av VA-exploatering” och beslu-

tade att förvaltningen ska ha som mål att kostnadstäckningen beräknat som rul-

lande treårsmedelvärde ska vara 70%. Kontantprincipen används, dvs det är årets 

utgifter och inkomster som jämförs, inte periodiserade kostnader och intäkter 

(vilka redovisas i resultaträkningen). 

Göteborg säljer dricksvatten till Ale, Mölndal, Partille och Öckerö kommun, vil-

ket regleras i avtal. Försäljning av dricksvatten till grannkommunerna bedöms år 

2021 ligga på samma nivå som 2020, i storleksordningen 18 Mkr, och avgiften 

höjs normalt lika mycket som brukningsavgiften i Göteborg.  

Kretslopp och vatten har sedan 2017 i reglementet ett uppdrag att samordna sta-

dens arbete med dagvatten och skyfall. Detta är en uppgift som ingår i förvalt-

ningens kompetensområde men är däremot inte en nödvändig kostnad enligt vat-

tentjänstlagen. Finansiering av uppdraget ingår därför inte i underlag för beräk-

ning av taxa, utan hanteras i separat ärende avseende skattefinansierad verksam-

het. 

Kostnader och osäkerheter 

Effekterna av Covid-19 har och kommer förmodligen att ha en stor påverkan på 

samhället. Det är svårt att bedöma vilka effekter som det kommer att ha på VA-

verksamheten och därför är kostnadsbedömningarna mer osäkra inför 2021.  
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Förutsättningar 

Det ekonomiska underlaget har i dagsläget inte gjort några justeringar baserat på 

effekterna av Covid-19. De tre största kostnadsposterna i driftbudgeten för VA-

verksamheten är: 

- personalkostnader i form av lön och sociala avgifter (237 Mkr),  

- avgift till Gryaab för avloppsvattenrening (254 Mkr), samt  

- kapitaltjänstkostnader (190 Mkr). 

 

Personalkostnaderna förväntas öka mer än normal löneökning då en viss fortsatt 

utökning av personalvolymen de närmaste åren, främst med hänvisning till att in-

vesteringsverksamheten ökat kraftigt i omfattning men också för att få en rimlig 

arbetsmiljö. Enligt den senaste beräkningen av framtida pensionskostnader ökar 

dessa fortfarande något mer än lönekostnaderna. 

Avgiften till Gryaab och hur den utvecklas speglar bolagets budget och förutsätt-

ningar. Göteborg är en av sju kommuner som äger bolaget. Kostnaderna fördelas 

mellan ägarkommunerna enligt en avgiftsmodell som bygger på både såld spill-

vattenmängd och uppmätta volymer i respektive kommuns anslutningspunkt. Gö-

teborgs andel utgör ca 80% av avgiftsuttaget, hur verksamheten utvecklas har där-

med en direkt påverkan på taxeutvecklingen i Göteborg. På lite längre sikt kom-

mer den kommande utbyggnationen av reningsverket innebära en stor ökning av 

kostnaderna för köpt huvudverksamhet från Gryaab.  

Investeringsvolymen har fördubblats de senaste tre åren och kommer fortsätta att 

öka några år till. Det, i kombination med den förändring av redovisningsprincip 

som gjordes 2017, innebär att förvaltningen har att hantera helt andra belopp för 

såväl avskrivningar som räntor än vad som varit tidigare. En beräkning baserad på 

samma typ av förutsättningar som tidigare ger en kostnadsökning med 9 Mkr jäm-

fört med 2020, men kommer troligen öka avsevärt kommande år (se nedan under 

avsnitt ”Osäkerheter”).  

En övrig förändring på kostnadssidan jämfört med 2020 är de tillfälliga kostnader 

för lokalhyra då laboratoriet på Lackarebäck renoveras (+ 12 Mkr). 
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Resultaträkning 

Den förväntade utvecklingen redovisas i nedanstående resultaträkning.  

 

Tkr Budget 2020  Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Taxeintäkter 918 400 968 912 1 022 202 1 078 423 

Anläggningsavgifter 10 300 12 500 15 100 15 100 

Resterande intäkter 79 209 79 638 81 728 81 577 

Verksamhetens totala intäkter 1 007 909 1 061 050 1 119 030 1 175 100 

Personalkostnader -224 725 -236 900 -246 000 -257 800 

Köp av huvudverksamhet -250 376 -254 080 -258 000 -263 000 

Resterande verksamhetskostnader -372 558 -381 070 -382 700 -391 100 

Avskrivningar -119 000 -131 000 -145 000 -170 000 

Räntekostnader -63 250 -63 000 -74 000 -84 000 

 Verksamhetens totala kostnader -1 029 909 -1 066 050 -1 105 700 -1 165 900 

Resultat -22 000 -5 000 13 330 9 200 

Taxeförändring  5,75% 5,50% 5,50% 5,50% 

Eget kapital 5 170 170 13 500 22 700 

 

Resultatet för 2019 är inte angivet i tabellen ovan då en förändring av redovis-

ningen gör det svårt att jämföra poster mellan åren. 
 

Osäkerheter 

På kort sikt är det osäkerheten i gjorda antaganden avseende investeringsprojekten 

som kan få stor påverkan på resultatet. En osäkerhetsfaktor är i vilken utsträck-

ning planerade investeringsprojekt genomförs med egen personal påverkar in-

täktssidan (aktivering av arbetad tid i investeringsprojekt), i vilken utsträckning 

projekt kommer till avslut och aktiveras vilket påverkar kapitaltjänstkostnaderna. 

Några poster som kan komma att påverka kostnadsbilden men som inte är med-

räknade i kostnadsberäkningarna är dels vilka redovisningsprinciper som skall an-

vändas och dels utvecklingen av räntekostnaderna. På lite längre sikt finns även 

finansieringen av utbyggnaden av reningsverket på Gryaab. 

Förändring av redovisningsprincip:  

• Valet av vilken avskrivningstid som ska tillämpas behöver värderas, flera kom-

muner har gått över till en avskrivningstid som ligger närmare den tekniska 

livslängden (70 - 80 år) istället för 50 år som är vanligt idag. Det behövs också 

ett ändrat arbetssätt för att kunna göra antaganden med större precision av såväl 

arbetad tid i investeringsprojekt som när projekt avslutas och aktivering ska 

starta. 

 

• Val av modell för hur aktiverad tid ska hanteras för projektverksamheten måste 

göras. Idag redovisas en stor del av arbetad tid i projekt som en investering. 
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Om en ändrad redovisningsmodell kommer tillämpas innebär det stora föränd-

ringar i kostnadsposten för arbetad tid. 

Vissa av ovanstående förändringar skulle innebära ökade driftkostnader, andra 

minskade och det är därför angeläget att ta ett helhetsgrepp för att skapa en stadig 

utgångspunkt för bedömning av framtida kostnadsvolym. 

Personalkostnader är en stor budgetpost. Vi ser ett långsiktigt behov av VA-inve-

steringar på en fortsatt hög nivå och behöver hitta en strategi för att anpassa perso-

nalvolymen efter nödvändiga investeringar, alternativet är att anpassa takten i ge-

nomförandet genom noggranna prioriteringar.  

Under 2020 kommer sannolikt förvaltningens fastighet på Ringön att säljas, be-

räkningarna innehåller inga antaganden om vilken intäkt det kommer medföra, då 

förutsättningarna i tid eller villkor är oklart i dagsläget. 

Gryaab fick i januari ett nytt miljötillstånd som gäller till och med 2036 med lik-

nande utsläppskrav som idag. I tillståndet finns ytterligare ett villkor att utredning 

om utbyggnad av reningsverket ska vara klar inom 5 år. Ansökan om nytt miljö-

tillstånd med skärpta utsläppskrav görs i samband med att utbyggnad ska ske. En 

utbyggnad kommer att påverka VA-avgifterna från ungefär år 2030 och framåt.  

Långsiktig kostnadsutveckling 

Förvaltningen har sammanställt planerade verksamhetsförändringar och räknat 

upp dessa med antagande om normal kostnadsutveckling. Planerade investerings-

utgifter har kostnadsberäknats med befintlig modell för avskrivningar och befint-

lig ränta hela perioden (1,25%). I underlaget ingår även Gryaabs ekonomiska 

långtidsplan med planerat avgiftsuttag. Den beräknade kostnadsutvecklingen för 

perioden 2019 – 2030 illustreras i nedanstående diagram: 
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Alternativt intäktsscenario för brukningsavgifter 

För intäkter från brukningsavgifter har två alternativ för taxehöjning studerats: 

A. Minsta möjliga höjning 2021 och därefter en jämn taxekurva 

B. Höj det som krävs för att behålla ett positivt eget kapital 

 

Med ovan beskrivna utveckling av nödvändiga kostnader för VA-verksamheten 

krävs intäktshöjningar enligt nedanstående tabell för de olika alternativen, där även 

effekt på det egna kapitalet ingår: 
 

Alternativ A      
Jämn taxebana 2019 2020 2021 2022 2023 

Taxeförändring   5,75% 5,5% 5,5% 5,5% 

Resultat, tkr  -22 000 -5 000 13 330 9 200 

Eget kapital, tkr 27 169 5 170 170 13 500 22 700 

      

Alternativ B      

Återställa eget kapital 2019 2020 2021 2022 2023 

Taxeförändring   5,75% 5,5% 4,2% 6,0% 

Resultat, tkr  -22 000 -5 000 670 926 

Eget kapital, tkr 27 169 5 170 170 839 1 765 

 

 

Förvaltningen förordar alternativ A, dvs att intäkterna höjs med 5,5% år 2021 och 

över hela perioden. Med alternativ A skapas en jämn taxekurva som har vissa mar-

ginaler 2022 och 2023 som kan möta kostnadsökningar som kan uppstå.  
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Intäkter från anläggningsavgifterna 

Anläggningsavgift är en engångsavgift som man betalar när en fastighet ansluts till 

det kommunala ledningsnätet första gången och i samband med eventuell beställ-

ning av fler VA-tjänster. Förvaltningen får anläggningsintäkter från olika typer av 

fastigheter:  

 

• Exploatering - när nya detaljplaner ska genomföras, intäkterna från dessa områden 

varierar beroende på utbyggnadstakt i staden och vilken typ av områden som byggs. 

 

• VA-upprustning – när förvaltningen bygger ut ledningsnät i befintliga bostadsom-

råden som idag har enskilda VA-lösningar, består ofta av före detta fritidshus, ut-

byggnad sker i den takt som finns i ”Plan för VA-upprustning i omvandlingsområ-

den”,  

 

• Beställningar – när nya fastigheter bildas genom avstyckning i befintliga områden 

eller när t ex en industrifastighet vill ha ytterligare anslutningspunkter, denna typ 

av anslutning varierar med konjunkturen och byggviljan i staden.  

 

Intäkter från anläggningsavgifter ska finansiera kostnaden för att bygga de lokala 

va-ledningarna i ett område. Den del av investeringskostnaden som inte finansieras 

av anläggningsavgifter blir en kapitaltjänstkostnad i driftbudgeten, vilken finansie-

ras av brukningsavgifter.  

 
Tabell: Årlig kostnadstäckning 2015 - 2019 

År  2015 2016 2017 2018 2019 

Kostnadstäckning  40%  65%  110%  51%  49%  

 

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster ska eventuella överskott i uttaget av an-

läggningsavgifter balanseras inom en treårsperiod. De senaste sju åren har förvalt-

ningen inte varit i närheten av något överuttag. 
 

Tabell: Kostnadstäckning som rullande treårsmedelvärde 2014 - 2020 

År  2014 - 2016  2015 - 2017  2016 - 2018  2017 - 2019  2018 – 2020  

Kostnadstäckning  53%  67%  69%  63%  48%  

 

Förvaltningen redovisade förra året ett uppdrag från kommunfullmäktige att utreda 

anläggningsavgifterna. Förslaget till riktlinjer som lämnades kan sammanfattas:  

 

• de närmaste åren ska avgifterna höjas successivt så att kostnadstäckningen 

för 2021 uppnår minst 70%,  

 

• därefter ska målet vara att på sikt uppnå 100% kostnadstäckning som ett 

rullande treårsmedelvärde.  

 

Förslaget behandlades i fullmäktige 2018-12-20, §18 1325/17, med beslut enligt 

följande: ”3. Kommunfullmäktige tillstyrker nämndens förslag i den del som gäller 

inriktning för anläggningsavgiftens täckningsgrad om att uppnå 70 procent till år 

2021. En långsiktig plan för att uppnå föreslagen inriktning ska redovisas i samband 
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med nämndens årliga förslag till VA-taxa.” Kommunfullmäktige godkände också 

en höjning av anläggningsavgifterna med 10 % från 2019-01-01. 
  

Alternativt intäktscenario för anläggningsavgifter  

Förvaltningen gör en plan för exploateringsinvesteringar VA som följer stadens 

planering för detaljplaner och deras genomförande. Med planerade exploateringsin-

vesteringar för perioden 2021 - 2030 som utgångspunkt kan man beräkna vilka tax-

ehöjningar som krävs beroende på vilken kostnadstäckning som önskas. De två 

scenariona visar mer på i vilken riktning kostnadstäckningen utvecklas eftersom det 

finns flera osäkerhetsfaktorer som har stor påverkan på utfallet:  

 

• I vilken utsträckning exploateringsprojekt genomförs enligt den idag kända 

tidplanen 

 

• Om intäkterna ökar lika mycket som avgifterna höjs, intäkterna varierar be-

ror på vilken typ av fastigheter som blir debiteringsklara visst år 

 

• Hur konjunkturen utvecklas, i beräkningen antas att antalet nya VA-anslut-

ningar ökar de närmaste två åren för att därefter avta och sedan ligga kvar 

på samma nivå 

 

Scenario A - Genomför de höjningar som krävs för att uppnå kostnadstäckning 70 

procent under 2021 men ingen höjning av avgifterna senare i perioden: 
 

År  2021  2022  2023  2024  2025  

Höjning av avgifterna  55%  0%  0%  0%  0%  

Kostnadstäckning enskilt år  70%  77%  78%  84%  81%  

Kostnadstäckning som rullande 3-årsmedel  55%  64%  75%  80%  81%  

 

Konsekvensen av scenario A blir att för att klara målet att nå 70 procent kostnads-

täckning år 2021 krävs en mycket stor avgiftshöjning det året på grund av att 2021 

är ett år med mycket höga exploateringsinvesteringar. Från 2020 och framåt har 

man kommit upp på en nivå som innebär att, med givna antaganden, inga höjningar 

alls behövs under efterföljande år. 

 

Scenario B - Genomför de höjningar som krävs för att uppnå kostnadstäckning 70 

procent under 2022 med höjning av avgifterna 2021 och 2022 men mindre ökningar 

senare i perioden: 
 

År  2021  2022  2023  2024  2025  

Höjning av avgifterna  25%  15%  6%  0%  0%  

Kostnadstäckning enskilt år  56%  72%  77%  83%  80%  

Kostnadstäckning som rullande 3-årsmedel  51%  58%  68%  77%  80%  

 

Konsekvensen av scenario B blir att man inte klarar målet att nå 70 procent kost-

nadstäckning år förrän 2022 men det krävs ändå stora avgiftshöjningar det året på 

grund av att perioden innehåller mycket höga exploateringsinvesteringar.  

 

 

 

 



 

Göteborgs Stad Kretslopp och vatten, tjänsteutlåtande 9 (9) 

Bilaga 2   

   

Scenario C – Strävan efter en jämnare taxebana 
 

År  2021  2022  2023  2024  2025  

Höjning av avgifterna  10%  10%  10%  3%  2%  

Kostnadstäckning enskilt år  49,5%  60%  67%  75%  74%  

Kostnadstäckning som rullande 3-årsmedel  48%  52%  59%  67%  72%  

 

Konsekvensen av scenario C blir att man inte klarar målet att för det enskilda året 

nå 70 procent kostnadstäckning år 2021, men man får i gengäld en mer stabil 

taxebana där full kostnadstäckning som rullande treårsmedelvärde kan uppnås 

2025. Med detta scenario minskar också risken för överuttag om konjunkturen 

skulle försvagas och exploateringsinvesteringarna sjunker.  

 

Förslag till höjning av anläggningsavgifterna  

Med förvaltningens investeringsplan för perioden 2021 - 2030 som utgångspunkt 

föreslås att anläggningsavgifterna höjs med 10 procent från och med 2021-01-01 

enligt scenario C ovan, samt att prislistan avrundas till hela tusental.  


