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KF § 173 
 
VA-taxa för Hallstahammars kommun fr o m 1 januari 2023   Dnr 383/22 
 
Nu gällande VA-taxa antogs av kommunfullmäktige den 16 december 2021 § 
176. Vidare beslutade kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 27 sep-
tember 2021 § 106 bland annat att Hallstahammars kommun bildar ett VA bolag, 
Mälarenergi Vatten AB, med ägarandel motsvarande 9 % av bolaget tillsammans 
med Västerås stad genom Mälarenergi AB, och Surahammars kommun genom 
Surahammars kommunalteknik fr o m 1 januari 2022. Genom beslutet ansvarar 
det samägda bolaget Mälarenergi Vatten AB för vatten- och avloppstjänster i 
Hallstahammar VA-verksamhetsområde. Enligt lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster ska budget och VA-taxa beslutas i kommunfullmäktige. 
 
I ägardirektivet regleras vilka åtaganden bolaget och delägarna har gentemot 
varandra. Bland annat ska bolaget jobba på uppdrag av de beslut som fattas av 
delägarna och ta fram samtliga beslutsunderlag till delägarna. I det inbegrips 
bland framtagande av underlag för taxor samt lämna de uppgifter som delägarna 
bedömer som nödvändiga för upprättande av bland annat av taxor budget och 
ekonomiska rapporter. I uppdragsavtalet framgår även att VA-bolaget ska 
fastställa driftbudget för sin verksamhet vilken ska delges till kommunen. 
 
Mälarenergi Vatten AB anför i skrivelse den 17 november 2022 att omvärldens 
förändringar under 2022 medför väsentliga kostnadsökningar av tjänster och 
priser. Under 2023 ska flera satsningar genomföras till följd av nya lagkrav. 
Mälarenergi Vatten påbörjar även arbete med att säkerställa kvalitetshöjande 
åtgärder i syfte att framtidssäkra VA-anläggningarna. Mälarenergi Vatten bud-
geterar 2023 för nödvändiga personalresurser för att säkerställa planerade ut-
redningar, utveckling, säkerhet och processkompetens i Hallstahammars VA-
anläggningar.  
 
Förslag till ny VA-taxa innebär en kostnadsökning av brukningsavgifter med 23 
% för 2023. Kostnadsförändringen motsvarar en ökning för en kund i lägenhet 
med i genomsnitt 74 kr/månad. För en kund som bor i villa är kostnads-
förändringen cirka 147 kr/månad. Anläggningsavgiften räknas upp med 11 % 
enligt entreprenadindex samt att förändrad taxenivå gäller från och med 1 januari 
2023 
 
Tekniska nämnden föreslår den 23 november 2022 § 125 att fullmäktige ska anta 
ny VA-taxa för Hallstahammars kommun fr o m den 1 januari 2023. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 15 december 2022 § 269.  
 
I ett anförande yrkar Catarina Pettersson (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Forts KF § 173 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att med upphävande av sitt beslut den 16 december 2021 § 176 anta VA-taxa för 
Hallstahammars kommun fr o m den 1 januari 2023, samt 
 
att inför kommande taxebeslut vill fullmäktige se en långsiktig plan där 
taxejusteringar hanteras över tid med en jämn förändringstakt för möjlig 
ekonomisk planering för hushåll och verksamheter. 
 
 
Paragrafen uppläses och förklaras omedelbart justerad. 
 
 
_______ 
Exp: Reglementspärmen 
 Mälarenergi Vatten AB 
 Tekniska nämnden  
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