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34. LEIF Erik Bredenwall, 410327'697 0

35. INGER Margrethe Bäckman, 520628-9349
36. RITA Birgiua Margurite Bölja, 451007-6948
37. Hans-Erik Carlsson
38. Sven ARNE Carlsson, 670103-t012
39. Anna Sofia GABRIELLA Cronring, 750706-6947
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48. INGER Marita Gammelgård, 65t205-7 024
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50. Per ANDERS Goding, 670929-1337
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52. Lars PETER Johan Gullberg, 681018-7051
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54. MARTIN Cari Erik Gunnarsson, 730527-0097
5 5. IIELENA Ingegerd Gustafsson, 490520-1663

56. JAN Vilhelm Gustafsson, 500520-1917
57. LARS Göran Hammarlund, 380616-6934
58. Karl Gustav RONNY Henriksson,520402-2833
59. Bengt PETER Holmkvist, 6407 11 -6950

60. BARBRO Elisabeth Holmqvist, 640602-6929
61. Tomas Håkansson
62. GUNNEL Katarina Isaksson, 370818-6907

63. JAN Ander Isaksson, 360624-1697
64. Johan FREDRIK Isaksson, 640829'1232
65. Nils ANDERS Isaksson, 670913-1053
66. AILA Helena Jansson, 590201-8968
67. Lennart ÅKE Jansson, 570403 -t250
68. Albin Gustav NIKLAS Johansson, 820825 -7 017
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70. BENGT Rune Johansson, 550926-6937

7i. IIANS Christer Johansson, 540926-7035
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75. SARA Matilda Johansson, 730616-6906
76. Uno Karl-Ame Johansson, 490422'7099

7 7 . ET:bTOMMIE Jonsson, 4307 3 I -7 034

78. Leif RONNY Jonsson, 600103-8519
79. Jens-Ove Ler¡rart Jädervi, 67030t-6979
80. BO Per Martin Karlsson, 570828-6918
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81. INGA-BRITT Karlsson, 3107 07 -8044

82. Karin MONICA Karlsson, 550603-7042

83. SOLVEIG Kristina Louise Kimby, 531027'6943

84. MONA Elisabet Kjellgren, 610307-6946

85. RONNY Lennart Kjellgren, 560628-4833

86. ULF Axel Vilhelm Knutsson, 500413-6999

87. SOFIA Katarina Kumlin, 720516-0026

88. OLAVI Matias Kumpirm?iki, 421121'-927 6

89. RAILI Helena Kumpum2iki, 410224-9743

90. Magnus Kåillander, 7 40225 -0315

9 1. PAR Henrik Lagerberg, 581229-6696

92. Sven YNGVE Larsson, 520102-7116

93 . Anna-Kerstin Victoria Olofsdotter Laut etrtz, 4 8 0 5 1 7-9 3 0 8

94. KAUKO Antero Leppälä" 570703-9359

95. ROLF Henry Lethenström, 541012'6972

96. KARIN Erika Lidgren, 690606-2747

97 . P er STEFAN Lidgren, 67 0619-7 057

98. Bengt TORGNY Lindberg, 6t0226-7074
99. MARIANNE Helena Lindberg, 560505-6943

100. BO Holger Lindblom, 48I206-70t7
101. Írga CHARLOTTE Lindholm, 600902-7506

102. Lars JOHAN Daniel Liw, 680215-6916

103. NOOMI Vilforia Lund, 471002-1124

1 04. BIRGITTA Ingegåird Lundquist, 6 1 1 1 03 -690 8

1 05. SVEN Mats Lundqui st, 57 0425 -35t6
106. hgdd KRISTINA Luthman, 530821-6968

1 07. Maria ELISABETH Luthman, 580322-6983

108. Gustav BENGT Anders Langbacka, 590608-9338

109. SOILE Orvokt<i Langback4 600827-9488

110. Göran PETER Löfblad, 590205-7610

1 1 1. Branislav NIC Löving, 400301-9850

112. Ann-Britt Gunhilde Lööf, 481205-6929

113. OVE Sven Gunnar Lööf, 450123'693I
1 14. Regina Markström, 430902-77 48

115. JAN Adolf Matstoms, 381204-7110

116. SIV Ingdd Maria Matstoms, 381009-7109

117. MEAG i Västerås AB, 556346-8049

118. Per MICIIAEL Nettelbladt, 660502-6910

119. Karl TOMAS AndréNilsson, 730402-8934

120. Stig Anders GÖRAN Nilsson, 630911-6918

121. EwaNornholm
122. CLAS Rickard Nyberg, 710101 -1414

123. TANJA Sane ErikaNyberg, 740602-9400

1 24. BIRGITTA Maria Nygren Luthman, 500228'69 45

125. JORMA Veli Ohukainen, 540107 -9339

126. MARIE Louise Elisabeth Orell, 681225-1905

727 . Arne KENNETH Petersson, 4902t 4-6333
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128. Erik PATRIK Pettersson, 720701-69II
129. INGA Marianne Pettersson, 520406-7002

130. PER Gunnar Pettersson, 4I0302-70t9
1 3 -1. Alita Ruud, 67 0325-3168
1 32. Kjell CHRISTER Rydberg, 630405-1 1 5 1

133. SABINA Eva Rydberg, 731715-3220

134. NICHOLAS Hakan Ryderås, 63061t-461'9

135. RONNY Karl-Åke Rylander, 500209-0255

136. zuTA Anny Helga Ryström, 4ltTl6'9406
137. SVEN Börje Ryström, 327009-6974

138. ANNIKA Louise Sahlgren Ericsson, 530701-6948

139. JONAS Salvador Sala, 691002-5011
1 40. CAMILLA Linnéa Sala Wallgr en, 7 207 06-03 07

141. DAVID Jacob Samuelsson, 8t07 07 -0255

142. LARS Ove Selin,730502-8511
143. Curt-Göran Otto Sjöstedt, 440817-1678

144. Gun-May Elisabeth Sjöstedt, 470106-9405

145. Karl RAGNARBerthold Sköld, 431207-6997

146. PAULA Sinikka Staffansson, 610711-7001

147. Alexanders Studenik, 2812t7 -627 5

148. Doris Studenik, 320223-9145
149. GLINNAR Holger Stål, 570902-6917

150. ANJA Helena Sydner, 530610-1980
151. Halina Sydow, 46t105-6187
152. BENGT Karl Gunnar Säfshöm,450405'6914
153. ANITA Elisabet Sörensen, 571223-7006

154. HANS Erik Torstensson, 620826-t997

155. GRETEL BIRGIT Marie-Ann Uzlowski, 320626-8728

1 56. KARIN Anna Vestman, 6207 3I-9440
157. Inger MONIKA Weidersjö, 520530-6920

158. IDA Sofia Karin Axelina Wenngren, 940118-3463

159. Karl OVE Wickman, 551007-6978
160. Hanna Erika ELLINORE V/indahl, 800113-6947

161. MATS Robert'Windahl, 7 40t02-0453
162. Agneta VERONICA Zetterberg, 701017-6902
163. Stig TOMMY Michael Åberg, 671005-7073

164. NILS Gustav Ålund, 34040t-6994
165. Ann Charlott LOTTA Ölund, 610923-1'263

166. PERErik Stefan Olund, 590812-7896

167. STINA Helena Öryd, 530522-9360

Ombudfar 5-167
Lars-Göran Carlsson
Adress enligt ovan
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MOTPART
Köpings kommun
731 85 Köping

övnnrr,¡.cADE BESLUT
Kommunfulhnäktige i Köpings kommuns två beslut den 28 november 2016,

$$ 131 och 132 @ilaga 1)

SAKEN
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1 99 1 :900)

F.öRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsråitten avslår överklagandena i de delar de avser Kommun-

fullmåiktige i Köpings kommuns beslut den 28 november 2016 om velþ

samhetsornåde for vatten och avlopp ($ 131).

Förvaltningsråitten upphäver Kommunirllmä'ktige i Köpings kommuns

beslut den 28 novernber 2016 om ny anläggningstæra for vatten och avlopp

($ 132).
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BAKGRUND

KommunfirlLnåiktige i Köpings kommunbeslutade den 28 november 2016

att utvidga befintligt verksamhetsområde samt bilda nltt verksamhetsom-

råde for vatten och avlopp i kommunen enligt foreliggande förslag. Kom-

munftllmåiktige beslutade vidare saürma dag altanta fiireliggande ftirslag

titl anläggningstaxa for vatten och avlopp inom kommunens verksamhets-

område fran och med den 1 januari 2017, se bilaga 1'

YRKANDEN OCH PARTERNAS INSTÄLLNINGAR

Anders Segerberg överklagar kommunens beslut och anfor i huvudsak

filljande. Han har ett välfungerande VA-system med tjänligt vatten och en

godkänd avloppslösning. Den totala anslutningsavgiften ?ir dessutom ftr hög

och inte rimlig för honom som enskild fastighetsägare. Kommunen avser att

expandera området där han bor utmed Norra Mälarstranden enligt den över-

siktsplan som finns ftjr området 2010-2025. Det är inte skäligt att han som

nu bor d¿fu ¿ir med och betalar für kommunens kommande expansion. Det tir

enligt det överklagade beslutet ett litet antal fastighetsägare som ska betala

vad hela kommunen har nytta av. Kosûraden bör istället ftirdelas på både de

nuvarande boende och på kommunen i öwigt.

Kommunen gör detta av miljöskäl. Man har dock inte beaktat konsekven-

sema av att reningsverket i Köping har fiir liten kapacitet, vilket innebåir att

avloppet bräddas ut i Mälaren vid regn och släpper ut stora mängder fürore-

ningar. Likaså är inte konsekvenserna av langa ledningar fiir fÌirskvatten

beaktade och man riskerar att fä bakterietillväxt i ledningama. Dessutom

visar olyckor i andra delar av Sverige på stora risker med avloppsledningar i

sjö. Ledningar har gått sönder och ailt avlopp har gått ut i sjön med stora

konsekvenser under lang tid. Man har inte heller tillräckligt utett andra

alternativ ur kostnadshänsyn.
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Stefan Jönsson och Helen Jacobsson överklagar kommunens beslut och

anför, inom överklagandetiden, i huwdsak foljande. Den beslutade beräk-

ningsgfunden strider mot kommunallagens krav på att kommunen ska be-

handla sina medlemmar lika om det inte fi¡ns sakliga skäl for något annat

samt mot 31 och 32 $$ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV)'

Detta då kostnaderna for anläggningen inte fordelar sig på de avgiftsskyl-

diga enligt vad som är skäligt och rättvist med hänsyn till fastighetsägarnas

nytta av vattentjänsten. Beräkningsavgiften per kvm tomtyta i VA-taxan for

kommunen gällande det nya verksamhetsområdet Norra Mälarstranden bör

istället ber2iknas till maximalt 800 ka/m, som anges som typtomt i taxan,

eller likv¿irdigt gannkoÍrmunen västerås på maximalt 1 200 lc\¡m.

Kommunens beråikningsmetod medfor att vissa fastighetsägare betalar mer

än vad som motsvarar fastighetens andel av kostnaden ftir VA-anläggningen

och nyttan av densamma e ersom kommunen utgår fran tomtstorlek i lfl/m

upp till en tomt¡rta av 3 006 lÕ/fn i sin ber¿ikning. Avgiften per kvm for 2017

är beslutad till 63 kf/lçvm. Taxan är konstruerad for nybyggnadsområden

och inte ftir omvandiingsområden. Tomtytans storlek har liten påverkan på

kommunens anläggningskosÛrad. s¿irskilt n?ir det inte byggs någon anslut-

ning till dagvattenavlopp. Dagvatten inom och utom tomterna infiltreras i

huwdsak i naturmark.

Verksamhetsområdet fär Norra Mälarstranden består i huvudsak av fritids-

bebyggelse i geografistf olika områden. De flesta tomterna avstyckades på

1970-ta1et. Tomtstorlekarna bestämdes av naturforhållanden på plats. De

större tomtema är i huvuddel naturmark. Endast en mindre del av dessa tom-

ter används till bostadsändamål. Fastigþetsägarna på Nona Málarstranden

har inte själva kunnat påverka tomt)rtans storlek och anslutningsavgiften då

avstyckningen giordes innan kommunen beslutade om utvidgat verksam-

hetsområde.
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Bastvikens fritidsornråde, däir deras fastighet ingår, har tomtstorlekar som

varierar från 1 300 lç\'m upp till mer ?in 3 000 kvm. Beråikningsmetoden

medfor att avgiften for tomt¡rtan mellan grannaf i Bastviken varierar från

81 900 kr upp till 189 378 kf. En skillnad i avgiften på ca 100 000 kr fttr

safnma nytta kan inte anses vara ftjrsumbar eller rätlvis och inte heller

st¿ùnma med kommunallagens krav om likabehandting eftersom alla har

samma nylta av en ny VA-anläggning. Det kan inte anses sakligt att ta så

stor hänsyn till tomtytan, såirskilt när det inte firurs någon dagvattenanslut-

ning till det kommunala nätet.

Lars-Göran Carlsson och klagande 5-167 enligt ovan (h.ärefter anges en-

dast Lars-Göran Carlsson nåir dessa klaganden avses) överklagar kommu-

nens beslut och anfÌir, inom överkiagandetiden, i huvudsak foljande. Beslu-

ten strider mot lag och annan forfattning och har inte tillkommit i laga ord-

rung.

Beslutet om verksamhetsområde för vatten och avlopp (S 131)

Kommunen saknar underlag für att det ur miljö- och håilsosþddssynpunlct

ftireligger behov av en samlad lösning enligt 6 $ LAV. Någon analys och

provtagning av hur de enskilda lösningar som fastighetsägarna har idag har

inte gjorts av kommunen.

Av 9 g LAV framgår att om det inom verksamhetsområdet finns en fastighet

eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas av det större

sammanhang som avses i 6 $, fa.r verksamhetsområdet inskråinkas så att det

inte omfattar den fastigheten eller bebyggelsen. En sådan inskränkning av

verksamhetsområdet får göras endast om fastighetens eller bebyggelsens

behov av vattenfürsörjning och avlopp l?impligen kan ordnas genom en-

skilda anlaggningaÍ som kan godtas med hänsyntill sþddet for människors
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hälsa och miljön. Deras fastigheter uppfuller kravet på h?insyn till sþddet

fiir m?inniskors håilsa och miljö.

Av ett beslut om allmåin VA-anläggnings verksamhetsområde ska det enligt

7 $ LAV framgå vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar, vilket

det inte gör i det överklagade beslutet.

Beslutet om ny ankiggningstaxaför vatten och øvlopp (S 132)

Av ftlrslaget tilI ny anläggningstaxa framgät attanlaggningsavgiften bör

baseras på de utbyggnadskostnader flor VA som kommunen planerar.

Utifran den gällande översilfsplanen har kommunen uppskattat hur de elva

identifierade områdena utmed Norra Måilarstranden sannolikt kommer att

byggas ut. Utredningen i kommgnen har kommit fram till att den totala ut-

byggnadskostnaden ftir dessa områden ligger på ca 121 miljoner kr i 2016

års prisnivå. Samtliga områden bedöms av kommunen som representativa

ftir att ligga till grund für den ordinarie anläggningstaxan och inget område

bedöms ha beaktansvÊirda kostnadsskillnader jämftirt med det normal1var-

ftlr någon såirtaxa inte bedöms vala aktuell fiir något av områdena. I kost-

nadskatkylen framgår att av totalkostnaden utgör 20 procent oftirutsedda

utgifter, vilka kommunen inte kan styrka men som påverkar deras avgift.

I ett projekt om 121 miljoner kr åir fiirundersökning av befintliga fastigheter

en ftjrutsättning for att få ett beslutsunderlag som vilar på saklig grund.

Någon analys och provtagning av Norra Måilarstranden och fastigheterna har

inte ft)retagits vilket innebär att beslutsunderlaget och beslutet inte vilar på

en saklig grund. Av propositionen till LAV (prop. 200510678) framgår att

vid bestämmande av avgiftssþldighet måste även EU:s ramdirektiv flor vat-

ten bealfas. Av propositionen framgår vidare att om en alltftir stor del av

vattenavgifterna tas ut som fasta avgifter finns risk for konflikt med ramdi-
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rektivets intentioner om största möjliga kostnadseffekfivitet utifran nyttan

av åtgärden.

Det kan inte anses vara skäligt och rirnligt utifran 2kap.7 $ Miljöbalken

(1998:803) att anslutningstaxan ?ir betydligt högre än for övriga kommuner i

Väsfnanland. Regeringen skriver i ovan angivna proposition att särtaxa ger

en möjüghet for huvudmannen flor VA att lättare tillgodose ramdirektivets

krav om social kostnadsfördelning. Kommunen höjde denZ1januari 2016

VA-taxan med 60 procent och nu höjs den med ytterligare 60 procent, vilket

shider mot rimlighetsprincipen i miljöbalken, den sociala kostnadsfördel-

nìngsprincipen i EU:s ramdirelfiv samt 31 $ lagen om alimänna vattentjåins-

ter. VA-avgifterna ska i princip besttimmas med håinsyn tagen till den hu-

vudsakliga nylta som varje enskild fastighet har av VA-anläggningen och

med bortseende fran huvudmannens individuella kosûrader for fastigheten i

futrya. Kommunen far enligt kommunallagen inte ta ut högre avgifter åin som

svafaï mot kostnadema ftir de tjåinster eller nyttighetel som kommunen till-

handahåller, vilket framgår av ovan angivna proposition.

Anslutningsavgifterna i kommunens beslut utgörs i huvudsak av fasta avgif-

ter och anläggningstaxan tillämpas utifran att det inte finns beahansvåirda

skillnader mellan områdena som awiker fran det normala. Detta oaktat att

kostnadskaþlen innehåller 20 procent oflorutsedda kostnader. I förslaget

till beslut om ny anläggningstaxa skriver tekniska kontoret att de rtiknat om

kostnader och intäkter till att passa dagens situation utifran WSP. En an-

lägeningstaxa för en kommun kan inte åsättas utifran en sjöförlagd ledning

på 8 km respektive zzfuîftjr Norra Mälarstranden. Ansluûringsavgiftema i

2016 års prisnivå uppgår till mellan 300 och 600 tk oavsett om fastigheten

står på ofri grund eller inte, vilket gör den särklassig bland kommunerna i

Väsûnantand. Anslutningskostnaden vid Skillingeudd, vilket ligger tre

kilometer bort på andra sidan sjön, uppgår till mellan 100 och 150 tkr, var-

ftir Köpings taxa är oskälig enligt gällande lagstiftning och mot bakgrund av



Sida 11

6577-t6F'ORVALTNINGSRÄTTEN
I T'PPSALA

DOM

att det inte finns en sakligt framtagen kostnadskalþl och dåir 20 procent åir

ofürutsedda kostnader.

Beslut om taxor som fattas av en offentlig myndighet ska vara rättssäkra ftir

den enskilde fastighetsägaren. Ett beslut om anläggningstaxa på denna kost-

nadsnivå utgör ett så stort ingrepp i den enskildes ekonomi och liv att samt-

liga kostnader måste kunna redovisas, vilket inte har skett. En fastighets-

ägare som är pensionåir beviljas inte lan i någon bank till anläggningsavgif-

ten, vilket inneb¿ir att kommunens beslut utgör en åldersdiskriminering uti-

från Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna som

utvecklats av EU-domstolen. Av beslutet framgår att tilläggsyrkande låimna-

des "att ftir fastighet med befintlig enskild anläggning erbjuder kommunen

att anläggningsavgift kan fordelas på årtiga betalningar", helt i enlighet med

36 $ lagen om ailm?inna vattentj?inster. Beslutet är således lagstridigt och

ska upphävas då det shider mot 36 $ lagen om allmänna vattentj?inster.

Beslutet om anläggningstaxa åir baserat på de utbyggnadsplaner som kom-

mrmen planerar utifran gällande översilifsplan. Norra Mälarstranden består

av 230 fastigheter men kommunens anläggningstaxa är dimensionerad ftir

300 fastigheter. I propositionen till LAV sägs att avgiftssþldigheten ska

ftirdelas efter en skälig och råittvis grund. Vid bebyggelsefor¿indring ska

enligt propositionen ny anläggningstaxa inte tas ut om fastighetens nytta

inte ökat genom bebyggelseåindringen.

Kommunen vidhåller sina beslut och anfür i huvudsak ftljande. Båda åiren-

dena har beretts i ansvarig nämnd, i detta fall kommunstyrelsen, helt i enlig-

het med kommunallagen. Besluten har foregåtts av att tekniska kontoret,

florvaltning under kommunstyrelsen, under tang tid har genomft)rt ett flertal

studier och samråd med fastighetsägare och andra inhessenter.
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Beslutet om verlcsamhetsområde för vatten och avlopp (S I3I)

De fastigheter som omfattas av verksamhetsområde for vatten och avlopp

framgår av det överklagade beslutet. När det gäller underlag for behov av

samlad Iösning, analys och provtagning hos fastighetsä garîahar kommunen

tagit fram en va-plan som beskriver va-situationen i kommunen och behov

av langsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar fiir olika områden.

Va-planen har tagits fram i bred samverkan mellan tekniska kontoret, stads-

arkitektkontoret och milj ökontoret och faststtillts av kommunfullrnäktige.

Under många år har diatog ftirts med berörda områden. Kommunen har inte

pekat ut enskilda fastigheter som inte uppfyller dagens krav utan ser till

ornrådena som helhet. Den samlade kunskapen om de olika områdena och

M?ilarens status har utgjort viktiga underlag fijr ställningstagandenaiva-

planen.

I såväl områden ftir permanentboende som fritidsboende ?ir det viktigt att

både vattenftjrsörjning och avloppshantering sker på ett sätt som åir anpassat

till aktuellt boende, men också tar hãinsyn till den utveckling som har skett

och alltjämt sker. Lösningarna ska vara hållbara så att risk for hälsa och

miljö minimeras. Utifran dettahar det i aktuella områdenbedömts behöva

göras gemensamma lösningar i enlighet med lagen om allmänna vattentjåins-

ter. Avloppssituationen i området kräver hållbara lösningar. Anslutning till

avloppsnåitet som upp$'ller kraven avseende sþdd for miljö och hillsa be-

höver ersåitta de åildre enskilda lösningar som finns idag.

Beslutet om ny anlciggningstaxaför vatten och avlopp (S 132)

Det åir vanligt forekommande att oftirutsedda utgifter beråiknas till mellan

10 och 20 procent beroende på projektets karaktÈir och hur mycket osåikerhet

som fmns i det skede då kalþlen upprättas. Osäkerheten i detta projekf har

bedömts vara högre ?in normalfallet, varfor den högre andelen har anv?ints.
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Vid projektering av en ny anläggning med akfuell storlek måste kommunen

också ta höjd for ftirttitning i befintligt område eller att nya områden kan

anslutas till anläggningen i framtiden. Kommunen har uppskaüat antalet

framtida fastigheter till 300, vilket ska jåimforas med 230 befrntliga fastig-

heter. Kostnaden ftirdelas i området Norra Mäiarstranden på ett uppskattat

antal om 300 fastighetsägare. De 80 fastigheter som inte finns i dagsläget

flordelas på övriga koltektivet i form av brukningstaxa.

srcir,nN FÖR Avcön¡¡unr

Av 53 $ LAV framgår att mark- och miljödomstolen prövar frågor som

regleras i lagen e1ler i ftjreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Av

forarbetena framgar dock att kommtrnens beslut om verksamhetsområdets

omfattning eller utvidgning samt beslut i fråga om taxan endast kan

överklagas enligt kommunallagens regler om laglighetsprövning (prop.

20t5116:I1 s. 19 f.). Förvaltningsrätten är således behörig att pröva målet.

Den 1 januari 2018 upphörde den åildre kommunallagen (1991:900) att

gälla. Enligt punkt 4 i övergangsbestÊimmelserna till den nya kommunalla-

gen (20t7:725) gailler den upphävda lagen fortfarande flor överklagande av

beslut som har tillkännagetts fore ilaaftträdandet av den nya lagen, vilket det

nu aktuella beslutet giordes. Den äldre kommunallagen ska därfor tillämpas

vid forvaltningsrättens prövning.

I målom laglighetsprövning ankommer det inte på florvaltningsrätten att

prövabeslutets skälighet eller lämplighet. Enligt 10 kap. 8 $ kommunal-

lagen ska ett överklagat beslut upphävas om det inte har tillkommit i laga

ordning, beslutet htinför sig till något som inte är en angelägenhet ftir kom-

munen, det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter,

eller beslutet strider mot lag eller annan florfatfiring. Något annat beslut får

inte sättas i det överklagadebeslutets st2ille. Vid prövningen av överklagan-
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det får enügf 10 kap. 10 $ kommunallagen inte andra omständigheter än

sådana som klaganden har hänvisat till ftire klagotidens utgang beaktas.

Beslutet omverlcsamhetsområdeför vatten och avlopp (S 131)

Lars-Göran Carlsson har giort gällande att kommunens beslut om verksam-

hetsområde ftir vatten och avlopp strider mot 6 $ LAV, enligt vilken kom-

munen har en sþldighet att bestämma det verksamhetsområde inom vilket

vattentjänstema behöver ordnas om det med hänsyn till sþddet for männi-

skors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenftirsörjning eller avlopp i ett

större sammanhang for en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Till stöd

for sin talan anfiir han att kommunen saknar underlag ftjr att det ur miljö-

och hälsosþddssynpun}f ftireligger behov av en samlad lösning für vatten-

forsörjning och avlopp samt att någon analys och provtagning av hur de

enskilda lösningar som fastighetsägarna har idag inte har giorts av kommu-

nen. Det har vidare anforts i målet att beslutet strider mot 9 $ LAV, där det

ânges att verksamhetsområdet far inskränkas på så sätt att det inte omfattar

fastigheter inom verksamhetsområdet som uppenbarligen inte behöver om-

fattas av det större sammanhang som avses i 6 $. Till stöd htirlor anfors att

klagandenas fastigheter uppfyller kravet på h?insyn till sþddet flor märuri-

skors hälsa och miljö.

Tvister avseende frågan om huruvida en viss fastighet har behov av vatten-

tjåinster, och dåirmed ska ingå i det verksamhetsområde som fastighetentill-

hör, prövas av mark- och miljödomstolen efter att talan väckfs av fastighets-

ägaren. Förvaltningsrätten kan dåirmed inte pröva frågan om en viss fastig-

het ska undantas fran ett verksamhetsområde (fr prop. 20751I6t1 s 25).

Vad gäller allmåinna vattentjänster har de frågor som idag prövas av mark-

och mitjödomstolen tidigare prövats av Statens va-nämnd. I ftirarbetena till

de tidigare besttimmelserna (prop. 200510678 s 109) anges bland annat fol-
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jande. Va-nämnden får inte beståimma verksamhetsornrådet. Det ska bara

kommunen kunna göra. N?imndens prörming ska i stället gå ut på en faststäl-

lelse av om kommunens beslut om verksamhetsområdet är ñrenligt med

kommunens sþldigheter och andrakrav som ñljer av lagens beståimmeiser'

Om ntimnden kommer fram till att kommunen inte har flrllgjort sina skyl-

digheter, ffir n?imnden ftreläggakommunen att göra detta. Dåiremot ska

nämnden inte kunna ta över kommunens beslutsbefogenheter. Det åir bara

kommunen som får beståimma ett verksamhetsomfåde utifrån rena låimplig-

hetssynpunkter. Om kommunen fastst?iller ett större verksamhetsområde åin

vad kommunen är sþldig till, ska detta inte kunna angripas. För att undgå

avgiftssþldighet i ett sådant fall blir fastighetsägaren även i fortsättningen

tvungen att visa att fastighetens va-behov kan klaras bättre på arrnat sätt'

Som framgår ovan är det bara kommunen som far bestämma verksamhets-

område utifran rena låimplighetssynpunkter. Dåirav foljer att det också tir upp

tiil kommunen att avgöra hw bedömningen av verksamhetsområdets storlek

ska göras och vilket ¡nderlag som ska tas fram infiir denna bedömning.

Enligt forvaltningsråittens mening utgör de skäl som har anftirts for att beslu-

tet strider mot 6 $ LAV rena lämplighetssynpunkter, vilket innebär att de

inte kan ligga till grund för forvaltningsrättens prövning av det överklagade

beslutet. Även vad som har anforts avseende att kommunen inte har utrett

andra alternativ eller beaktat konsekvenserna avseende milj öpåverkan,

risken ft)r balferietillvtixt i ledningarna samt risken für att det läcker ut

avloppsvatten i sjön åir enligf ftirvaltningsrättens mening att se som sådana

lämplighetssynpunkter som inte kan bli foremål för forvaltningsrättens

prövning.

Lars-Göran Carlsson har vidare giort gällande att det överklagade beslutet

strider mot 7 $ LAV då det inte framgår av beslutet vilka fastigheter som

verksamhetsområdet omfattar. Förvaltningsrätten konstaterar dock att det i

det beslutsunderlag som legat titl grund ftir beslutet finns en fastighetsfor-
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teckning ftilaga 3). Det far härmed, med tiilräcklig tydlighet, anses framgå

av det överklagade beslutet vilka fastigheter som omfattas av verksarnhets-

området.

Förvaltningsrtitten finner sammanfatUringsvis att det i målet inte har anforts

någon omst?indighet som medför att kommunens beslut om verksamhetsom-

råde for vatten och avlopp är olagligt i något av de hänseenden som anges i

10 kap. I $ kommunallagen.

Beslutet om ny ankiggningstaxa för vatten och avlopp (S 1 32)

Det har i målet gjorts gällande att kommunens beslut om ny anläggningstaxa

ftjr vatten och avlopp strider mot 32 $ LAV, enligt vilken anläggningsavgiÊ

terna ska best?immas på beräkningsgrunder som innebär att en fastighets-

ägare inte behöver betala mer ¿in vad som motsvarar fastighetens andel av

kostnaden für att ordna va-anläggningen. Till stöd härfiir anfors att beslutet

?ir baserat på de utbyggnadsplaner som kommunen planerar utifran gällande

översiktsplan, vilket medfor att kommunens anläggningstaxa tir dimensio-

nerad for 300 fastigheter trots att Norra Måilarstranden endast består av 230

fastigheter. Kommunen har mot detta anftirt att kostnaden i området fìirdelas

på ett uppskattat antal om 300 fastighetsägare och att kostnaderna flor de 80

fastigheter som inte finns i dagsläget fordelas på övriga kollektivet i form av

brukningstaxa. De ber¿iknade anläggningskostnaderna har d?irmed, vad gä1-

ler anläggningstaxan, delats på samma antal fastigheter som anläggUingen är

dimensionerad for. Förvaltningsrätten fi.nner mot bakgrund htirav att det inte

är visat att fastighetsägarna far betala mer åin vad som motsvarar fastighe-

temas andel av kostnaden für att ordna va-anläggning utifran att anlägg-

ningen är dimensionerad for att klara av ett i framtiden utökat antal fastig-

heter.
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Det har i målet vidare gjorts gåiliande att det överklagade beslutet strider mot

30 $ LAV, enligt vilken avgifterna inte far överskrida det som behövs ftir att

täcka de kostnader som är nödvändiga ftir att ordna och driva va-

anläggningen. Till stöd håirftir anftirs att totalkostnaden i kostnadskalþlen

utgörs av 20 procent oflorutseddautgifter som kommunen inte kan styrka,

vilket kommunen har bemött med att osäkerheten i projektet har bedömts

vara högre än i normalfallet.

Om en kommun tar ut högre kostnader ?in vad som behövs för att täcka de

kostnader som är nödvtindiga fiir att ordna och driva va-anlägg¡ringen kan

kommunen bli återbetalningssþldig Ûfr NJA 1994 s.10). För att florvalr

ningsrätten, i ett mål om laglighetsprörming, ska kunna konstatera att en

beslutad taxa stuider mot 30 $ LAV redan i kalkyleringsskedet måste det

klart och tydligf framgå av kalkylen att kommunen avser att ta ut högre

va-avgifter än nödv?indigt. Enbart det falctum att projekfet har bedömts som

osäkert och att kommunen därfor har beråiknat aI120 procent av de kaþle-

rade kostnadema inte på florhand kan specifi.ceras innebrir enligt fürvalt-

ningsrättens mening inte att det klart och tydligt framgår att kommunen

avser att ta ut högre avgifter 2in vad som är tillåtet enligt 30 $ LAV' Det ?ir

därmed inte visat att beslutet strider mot denna bestämmelse.

Det har också gjorts gällande att det överklagade beslutet strider mot 31 $

LAV, enligt vilken avgifterna ska bestämmas så att kosÛraderna fordelas på

de avgiftssþldiga enligt vad som är skäligt och rättvist, då kommunen utgar

från tomtstorlek i kvm upp tilI en tomt¡rta om 3 006 kvm i sin beräkning'

Vad gäller avgiften per kvm tomt¡rta har Högsta förvalfiingsdomstolen i

avgörandet n Ä. tgSS 2:66 uttalatbland annat fiiljande. Fördelningen av det

totala avgiftsunderlaget mellan fastighetema ska enligt vad som framgår av

lagens forarbeten fråimst ske med hänsyn till den huvudsakliga nytta som

varje fastighet har av anläggningen, medan kostnaden för varje såirskild fas-

tighets anslutning endast undantagsvis ska beakfas vid fÌirdelningen fastig-
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heterna emellan. Det har emellertid i praxis godtagits att vid anläggnings-

avgiftemas bestlimmande h?insyn far tas också till tomtytan generellt inom

anläggningens hela verksamhetsområde. Såsom lravet på ftirdelning efter

skälig och rättvis grund ska forstås enligt fürarbetena kan dock tomtSrtan inte

tilläggas den viïfen att den ftir vissa fastigheter far bilda underlaget for den

större delen av anläggningsavgiften.

Förvaltningsr?itten konstaterar att den överklagade anläggningstaxan ir¡rebär

att tomt¡rtan bildar underlaget ftjr den större delen av anläggningsavgiften

för fastigheter med en tomt¡rta överstigande 3 000 kvm. Anläggningstaxan

leder därmed, vid en j?imforelse med avgiften ftir fastigheter med mindre

tomt¡rta, till en anläggningsavgift som inte tir godtagbar fìjr tomter med så

stor tomt5rta. Förvaltningsrätten furner dåirmed att kommunens beslut om ny

anläggningstaxa ftir vatten och aviopp strider mot 31 $ LAV. Beslutet ska

dåirftir upphävas.

HURMAN se bilaga2 (Dv 3109/14)

Lina Törnqvist

rådman

I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Helena Bavrell Östblom och

Roland Haglund deltagit.

Målet har beretts av füredragande juristen Maria Romelin'
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Kommunfullm¿iktiEe

Detum

2016-11-28

K-F $ 131

KS $ 194
Ks au $ 283 Dnr20161747-359

Verksamhetsonnråde för vatten och avlopp

Enlig lag Q006:412) orn allmänna vattentjänster ska kommunen bestämma det verksam-

hetsõmråde inom vilket vattentjåinster behöver ordnas.

Verksamhetsområde fiir allmän vattenfrirsörjning och avlopp inom Köpings tätort ftreslås

utökas med område vid Svalvägen samt område vid Banskogsgatan och delæ av Pelar-

skogsgatan enligt ftireliggande ft rslag.

Verksamhetsongåde i ösfra delen av kommunen, Norra Måilarstranden, omfattande vatten-

tjåinstema vatien och spillvatten frireslås bildas fdr områdena; Stäudd, Bergudden, Galten,

ÉasWiken, Lilla och Siora Sandviken, Berghagen, Tavsta Hage samt Stora Aspholmen,

enlig fÌireliggande färslag,

Vid kommunfuitrn?iktiges sammanträde ythar sigElizabeth Salomonsson, Ola Saaw, och

Daniel. Ä.kervall.

tsesl¡.¡t

Enligt kommunstyrelsens forslag beslutar kommunfullmåiktige

attufvidgabefintligtverksamhetsomrädesamtbildan¡.ttr'erksamhetsområdeflitvattenoch
avlopp i Köpings kommun enlïgt frreliggande fürsiag.

KF $ 132

KS $ 19s
Ks au $ 284 Dw20161742-346

Ny anläggningstaxa för vatten och avlopp i Köpitlgs kommun

Kommunfrrllmåiktige beslutade 2016-01-25 att anta ny aniriggmngsavgift frr vatten och

avlopp inom kommunens verksamhetsområde från och med den 1 februari 2016'

Då signalerades också att justering av taxan kommer att ftresiås i två steg, ctt under 2016

och ett steg under 2017.

FÖrslag titl vlformning av anläggningsavgiften îÖrvatten och avlopp frân och med den 1 ianuari 2017:

ì Dagens taxa

t"

t\

$ 5.1 För bostadsfattighot

Avgift utgår per fastighet med

a) en avgift avseende framdragning av vaiie
uppsättning servisfedningar till förbindelse-
punkter for V, S, och Df

b) en avgift avseende upprättande av varje. -' 
uppupp-sättning fÖrbindelsepunkter fÓr V, S,

och Df,

c) en avgift per m'tomtYta

d) en avgift Per bostadsenhet

,Exkl
m0ms

lnkl
, moms

FÖreslagen taxa

Exkl lnkl
moms morns

42100 52 625

31 600 39 500

31:60 39:50
:

21 000 26 250

67 360 84 200

50 560 63 200

50:40 63:00

P rotokolljusterarnas

krrr I
(,1. '/ ll,/ tu I

Utdragsbesiyrkande

33 600 42 000

sign
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$ 6.1 För övrig fastighet

Avgift utgår per Þstighet med

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Datum

2016-11-28

--moms--
a) en avgift avseende framdragning ?y v.aie' 

uppsattning servisledningar till förbindelse-
punkter för V, S, och Df

b) àn avgiftavseende upþ?ättãndé av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S, och

Df.

c) en avgift per mz tomtYta

Dagens texa

Exkl I lnkl

4210A

31 600

45:00

Föreslagen taxa

Exkl lnkl

625

500

52

39

ô7 360 , 84 200

90:00 '

20063

56:25

56050

72:00

I

v = drlcksvatten s = spillvatten {avlopp) Df = dagvatten, fastighet (regnvatten)

vid kommunstyrelsens sammanträde yrkade Karl Ingström på füljande tillägg till arbets'

utskottets ftirslag:

- att ftir fastighet med befintlig enskild anl¿iggning erbjuder kommunen att

anlaggni+gqa.vgift kan fldrdef as. p{ årliga belalningar'

Roger Eklund yrkade bifall till arbetsutskottets förslag sanrt aysJlg på Ingströ{s tiiläggs-

¡"täa., o*.í¡l.n kommunstyrelsens fürslag till beslut med siffiornt t}'l efter om-

röstning.

vid kommunfullmåiktiges sammantrÈide yrkar Elizabeth salomonsson, med stöd av ola

Saaw och per Carlesson bifall tíll kommunstyrelsens ftirslag om att anta foreliggande fürslag

till anläggningsta:ca ftir vatten och avlopp.

Ida Lindh, med stöd av A¡ura-Cæin Ragnarsson, yrkâr pä fdljande tillägg till kommun-

styrelsens fürslag:

- att ftir fastighet med befurtlig enskild anläggning erbjuder kommunen att

anläggningi¿1'gift kan fordelas på årliga betalningar'

Etizabetir Salomonsson, Ola Saaw och Per Carlesson yrkar avslag på Lindhs tilltiggs¡'rkande'

ordñranden ftågar efter ledamöternas åsikt beträffande till?iggsyrkande, bifall respektive

avslag. Han finner Salomonssons m fl avslagsyrkande'antaget

Omröstning begärs och verkställs enligt godkänd ordning som lyder; Den som stödj9r

Lindhs tiltäggsyrkanir rOrt"r j" ãch dãn-som stödjer Salómonssons yrkande om avslag på

tilläggqrkandet röstæ nej' '

3 ledamöter röstar ja, 43 ledamöter röstat nej och 3 platser är vakanta.

Rösffiirteckning, se bilagaunder $ 132'

Beslut
Enligtkommunsb¡relsensforslagbeslutæsåledeskonrmunfullrnåiktige

att anta fìiretggande fürslag till anlåiggÊingstaxa fiir vatten och avlopp inom kommunens

verksamhetsornråde fran och med 1 januari 2017'

{

q.

P rotokolliusterarnas

û-,r'I
'4a
ð 'r il lTd

UtdragsbestYrkande



SwruGEs IlanasroIÁR

HUR MAN övenrclacan - pnövNlNcsrll-LsrÅNo

Bitaga

Om prõvoiogstillstånd iote meddelas står fõrvalt-
niogsrãtteos beslut f¿s¿ Det ãr darfõr viktigt att det

kJarr och tydligt ft^øgât av õverllagandet till
kamr¡¿¡tãtteo s2ffr¡ r-nqn anser att prövoingstill-
ståad bõr meddelas-

SkrÍvelsen med överklagande ska Ínnehåtla

7 - Klzgaflderrs pdsoo-/otgatiqatioasnummeq
posbdress, e-postadress och telefo¡nutnmer
till bost¿deo och mobätelefon- ,tdress och te-
lefonnu¡¡me¡ u1t klagaûdeûs arbetsplats ska

odrså a:ages samt eveotuell -.n"n ad¡ess dãr

klagaadeo kaa oås ñ¡ ddivoiag' Om dessa

uppgifter bar lãr-nnats tidigarc i mãlet- odr om
de forúa¡ande ãr aktuellå - beù.över de iate
uppges igeo- Om klagædeû aolitar ombu{ sk¿

ombudets ¡ar-nn, postadress, e-postadtess, tele-

fonm:¡¡mec till arbetsplatseo och mohiltele-
foorl:mmer anges- Om nagoo peson- ellet
,dto""ppgft ãtdras, ska äadriogeo utao
drõjunål ¡n-ãl¡s till lrarnmerãtfen-

2- deo' dom/beslut som. õvetklagas med uppgift
om ñrvaltningsrättens ûamn, måloumme¡

. samt dagen fõrbesluteg

3- de skãI 5e¡ald¡g,nden aoge{ til stöd för ea

b%tuao om prövoingstill"tåoq

4- dea ãadring av ñrvattoingsrätteos dom/beslut
sss Lleg"nden vill å till stånd,

5. debevis somlrlegrndeovillãbetopa ochvad
b¡n/hoa vill styd<a med varie sãrskik bevjs.

,{dresseo till forv"altningsrãtteo framgãr av do-
mea/besluter

Delr som vfl õverklaga forvaltaingsrätteos beslut

ska skriva tilt lGmrna:rãtteoi Stoddrol¡¡-
Sk¡ivelsen ska dock skickas ellet lãrnnas till
fõrvaltningsrãtten-

För atL lraqm¡trätten ska h¡o¡a ta uPP E¡t över-
Irlage.ds måste Er shivelse ha kommit ia till för-
valtningsrättea inom tre veckot 6¿s ¿sû 'l'g då

Ni fick del av domen/beslutet Om beslutet har

meddelats vid en nuadþ förhandliog elle¡ detvid
en sådan för.bædliûghzr aflgetts nãrþssl¡fiel

komses atl meddelas, ska dod< öveikJøgandet ha

kom:nit ilr i¿om tre ve&or frao den dag domsto-

leas beslut meddelades. Om sista dageo fö¡ õver-
kl"gnnde iofaller på lordag söodag ellet þslgda&

midsommarafton, julaftoa eller oyårsaftoa räcker

det att bewärshadlingea kornmet ia.äsøvañzg-

Om klagaodeo & en part som fö¡eüãdes det all-
rnâ',¡e, ska överllagxrdet alltid h¿ kommit in inom
fte veckor *å' den dag besiut meddelades-

Fõr ¿tt ett överltagaade sk¿ kun¡a u's upp ika:n-
mãrätteû fordras att p6vningstillstind medde-

las- Kammaff?it¡eû tärnnar prövaiagstillstãnd om

7- det finns 2¡lgrtning att betvivla riktigþetea
av det slut som förvaltnings¡lftgû her

komnittül

2. det iste ut¡n att sådaat tillståad meddel¿s

går attbedömariktþheten av det slut som

förv-altoingsrätteo har kommit tilt

3. det är ¿v vikt för ledoing av rãtæri¡l;rnP-

niogen att övertlagxrdet ptövas av hõgre

rãtt, ellec

4. det ann¡rs finns qynnedþ skãl attpröva
öveiklagandet
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