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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-02-11

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 42

Yttrande i mål om laglighetsprövning av
taxekonstruktion för vatten och avlopp

KSN-2019-03973

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen besluta

1. attgodkänna förslag till yttrande, bilaga 1, jämte bilagor.

Reservation

Jonas Segersam (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Yrkande

Jonas Segersam (KD yrkar att kommunen inte ska lämna något yttrande.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot Jonas Segersams (KD) ändringsyrkande och
finner att arbetsutskottet bifaller föreliggande förslag.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 7 oktober 2019. § 331, att anta nya föreskrifter för den
allmänna va-anläggningen i Uppsala kommun. Genom beslutet ändrades såväl
fördelningen mellan anläggningsavgiftens parametrar som fördelningen av
brukningsavgifternas fasta och rörliga del. Kommunfullmäktiges beslut avseende
brukningsavgifterna har överklagats.

Kommunstyrelsen får,enligt kommunallagen, KL, 6 kap15 §, företräda kommunen i detta
mål om laglighetsprövning av fullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2020
Bilaga 1, Förslag till yttrande i mål 7082-19
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Yttrande i mål om laglighetsprövning av 
taxekonstruktion för vatten och avlopp  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att godkänna förslag till yttrande, bilaga 1, jämte bilagor. 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 7 oktober 2019. § 331, att anta nya föreskrifter för 
den allmänna va-anläggningen i Uppsala kommun. Genom beslutet ändrades såväl 

fördelningen mellan anläggningsavgiftens parametrar som fördelningen av 
brukningsavgifternas fasta och rörliga del. Kommunfullmäktiges beslut avseende 
brukningsavgifterna har överklagats.  

Kommunstyrelsen får, enligt kommunallagen, KL, 6 kap15 §, företräda kommunen i 
detta mål om laglighetsprövning av fullmäktiges beslut. 

Beredning 

Kommunledningskontoret föreslår i yttrandet att överklagandet ska lämnas utan bifall 

samt att kommunfullmäktiges beslut ska stå fast. Som grund för yrkandet anförs att 
ingen av de i KL 13 kap. 8 § första stycket angivna grunderna för att beslutet ska 

upphävas, föreligger. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget till beslut innebär inte några ekonomiska konsekvenser. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-02-05 KSN-2019-03973 

  
Handläggare:  

Lena Grapp 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 5 februari 2020 

• Bilaga 1, Förslag till yttrande i mål 7082-19 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Joachim Danielsson Ola Hägglund 

Stadsdirektör Ekonomidirektör 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunstyrelsen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kommunstyrelsen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Yttrande i mål 7082-19; Editha 
Lindeborg ./. Uppsala kommun              
ang. laglighetsprövning enligt 
kommunallagen  
Uppsala kommun har beretts tillfälle att yttra sig över överklagandet i rubricerat 
ärende och framför med anledning av det följande. 

Inställning och yrkande 

Uppsala kommun yrkar att Editha Lindeborgs talan ska lämnas utan bifall samt att 
kommunfullmäktiges i Uppsala beslut 7 oktober 2019 ska stå fast. 

Grunder 

Vid laglighetsprövning har förvaltningsrätten att ta ställning till om det överklagade 
beslutet ska upphävas på någon av grunderna i 13 kap 8 § första stycket 
kommunallagen (2017:725), KL.  Enligt bestämmelsen ska ett beslut ska upphävas om 

1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen, 

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller  

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 

Uppsala kommun åberopar som grund för sin talan att ingen av de i p. 1 – 4 angivna 
förutsättningarna föreligger. 

Omständigheter till stöd för talan 

Bakgrunden till kommunens beslut att ändra befintlig taxa är dels att avgifterna bättre 
ska spegla den nytta varje fastighet har av vattentjänsterna, dels att bolagets ekonomi 
ska bli stabilare, då intäkterna får en större andel fasta delar, vilket bättre speglar 
bolagets kostnader, samtidigt som det ekonomiska incitamentet till minskad 
vattenförbrukning ska bibehållas, genom att brukningsavgifterna fördelas så att de 
utgörs av 50 procent fasta och 50 procent rörliga avgifter. De justeringar som nu gjorts i 

Datum: Diarienummer: 
2020-02-12 KSN-2019-03973 

Kommunstyrelsen Förvaltningsrätten i Uppsala 
 Yttrande 

 
Handläggare:  
Lena Grapp 
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taxan har kommit till för att göra taxan mer rättvis och skälig jämfört med tidigare. 
(Rapporten ”Översyn av va-taxan i Uppsala kommun bifogas”, bilaga 1.) 

Överklagandet avser p. 3 i kommunfullmäktiges beslut, att brukningsavgifterna ska 
fördelas så att det blir 50 procent fasta och 50 procent rörliga avgifter. I det aktuella 
överklagandet har klaganden som grund för sitt yrkande, att det överklagade beslutet 
ska upphävas anfört, så som det får förstås, att överklagandet strider mot lag eller 
annan författning. Klaganden har framfört att ”Beslutet är oförenligt med 
likabehandling av alla medborgare och främjar inte klimat och miljö” samt att 
beräkningsgrunderna inte följer vattenlagens fördelningsprincip. 

Klaganden har till stöd för sin talan hänvisat till miljöbalken 1 kap. 1 §, KL 2 kap. 3 §, 
lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, LAV, 31, 33 och 34 §§, samt 
diskrimineringslagen (2008:567) 3 och 4 §§.  

Enligt LAV har kommunen ansvar för att se till att en allmän va-anläggning finns, om 
sådan behövs. Uppsala kommun har överlåtit sin allmänna va-anläggning till Uppsala 
Vatten och Avfall AB, som är huvudman för Uppsala kommuns va-anläggning.  

Vid fastställande av taxa för allmänna vattentjänster ska kommunen tillämpa LAV. 

Av 34§ 1 st. LAV framgår att avgifternas belopp och hur avgifterna ska beräknas ska 
framgå av en taxa samt att avgifterna inte får bestämmas till högre belopp än vad som 
är förenligt med bestämmelserna i 30–33 §§ LAV. Vidare anges att kommunen får 
meddela föreskrifter om taxan. Kommunen får dock, enligt LAV, överlåta åt 
huvudmannen att bestämma avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i 
kommunens taxeföreskrifter. 

I 29 – 33§§ LAV framgår hur va-avgifternas får bestämmas och grunderna för hur de 
beräknas. bland annat anges att avgifterna får bestämmas som anläggningsavgifter 
och brukningsavgifter och att avgifterna inte får överskrida det som behövs för att 
täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen. Vidare 
framgår att avgifterna ska bestämmas så att kostnaderna fördelas på de 
avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. 

I det överklagade beslutet har kommunfullmäktige i Uppsala kommun, med 
tillämpning av LAV, fattat beslut om grunderna för hur anläggnings- och bruknings-
avgifter ska fördelas och beräknas. När det gäller fördelningen mellan fast och rörlig 
del avseende brukningsavgiften har kommunen följt den allmänna 
rekommendationen som framförs av bland annat Svenskt Vatten, att den fasta delen 
ska vara 50 procent och den rörliga delen ska vara 50 procent. (Skrivelse från Svenskt 
Vatten, s. 2). Det är kommunens uppfattning att kommunens beslut fattats med stöd av 
tillämplig lagstiftning och därför inte strider mot lag eller annan författning. 

Uppsala kommun vill dock ändå framföra följande.  

Redan i 1 § LAV framgår att bestämmelserna i lagen syftar till att säkerställa att 
vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med 
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Genom nu gällande lag 
utvidgades kommunens skyldighet att anordna en allmän va-anläggning inte bara när 
en sådan anläggning behövs av hänsyn till skyddet för människors hälsa utan till att 
också gälla när en sådan anläggning behövs av hänsyn till skyddet för miljön (prop. 
2005/06:78 s. 41). 

När det gäller avgifterna storlek och grunderna för hur avgifterna ska beräknas, så får 
avgifterna inte överskrida det som behövs för att anordna den allmänna va-
anläggningen och de ska fördelas på de avgiftsskyldiga på ett rättvist och skäligt sätt. 
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Det innebär att den s.k. självkostnadsprincipen som gäller enligt 2 kap. 5 § kommunal-
lagen, KL, är uttryckt i LAV och att avgifterna som ska tas ut endast får avse nödvändiga 
kostnader. Av förarbetena till lagen framgår dock att även kostnader för miljövårdande 
åtgärder kan vara avgiftsgrundande, om avgifterna anses nödvändiga för en från 
miljösynpunkt god och ansvarsfull förvaltning av den allmänna va-anläggningen (prop. 
2005/06:78 s. 92). 

Med detta vill Uppsala kommun ändå understryka att grunden för LAV utgörs av en 
skyldighet för kommunen att skydda människors hälsa och miljön. De krav som 
uppställs i miljöbalken är således uppfyllda. Dessutom ligger självkostnadsprincipen 
till grund för taxan och regeln att avgifterna ska bestämmas efter vad som för de 
avgiftsskyldiga är rättvist och skäligt, liknar regeln i 2 kap. 3 § KL 
(likställighetsprincipen) att kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar 
lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Det innebär att även grunderna för 
förslaget till taxa vilar på samma principer som KL.  

Sammantaget anser kommunen inte att det som klaganden framför angående 
lagligheten av kommunfullmäktiges beslut utgör grund för att upphäva beslutet. 

Som ovan 

 

 

Erik Pelling    Lars Niska 

Kommunstyrelsens ordförande Kommunsekreterare 

 

 

Bilagor: 

1. Rapport, Översyn av va-taxan i Uppsala kommun 

2. Skrivelse från Svenskt Vatten, daterad 2020-01-17 
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