
 
 

 
Samhällsutvecklingsnämnden  PROTOKOLL 1 (4)  

Sammanträdesdatum  
2022-09-26 §§ 96 - 98 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-10-18 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-09-27 Datum när anslaget tas ner 2022-10-19 

 

 

Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden 
 
Tid: Måndag den 26 september 2022, kl. 10:00-10:30  
Plats: Mötet ägde rum digitalt 
Beslutande: Harriet Swanberg (S), ordförande  

Mikael Rye-Danjelsen (KNU), 2:e vice ordförande  
Leif Eriksson (C) 
Thor Övrelid (M) 
Johan Helenius (SD) 
Martin Sjödin (S) 
Torkel Ekman (L) 
Göran Nilsson (M) 
Anna Svensson (V) 
 

Ersättare: Peter Brymér (KNU) 
 
 

Övriga deltagare: Maria Cassel, planchef 
Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef 
Terees von Stedingk, Roslagsvatten 
 

Mötessekreterare Sigrid Erwall, nämndsekreterare 
 

Justering, se sista 
sida för digital 
underskrift: 

Protokollet justeras med digital signatur den 26 september av 
ordförande Harriet Swanberg (S) och Mikael Rye-Danjelsen (KNU): 



 
 

 
 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 2 (4)  
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 96 
 

Justering 
 
Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Protokollet justeras omedelbart. 
 
 
§ 97 
 
Godkännande av dagordning 
 
Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
Dagordningen godkänns.  
 
 
 
 
  



 
 

 
 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 3 (4)  
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsärenden 
 
§ 98   Dnr: SUN-2022/236 

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag till kommunfullmäktige:  
 
Att i Knivsta kommuns VA-taxa:  
 

1. Anläggningstaxan 5.1.d) höjs med 30 500 kr till 91 100 kr,  

2. Brukningstaxan höjs med 5%,  

3. Att ingress samt § 3, 5.4, 5.8, 5.9,11.2, 12.2 och 15 i VA-taxan ändras enligt nedan 
förslag, och  

4. Att ändringarna i VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2023 eller vid 
den senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.  

Yrkanden 
Mikael Rye-Danjelsen yrkar bifall till utskickat förslag.  

Propositionsordning 
Ordförande genomför teknikkontroll.  
Utskickat förslag ställs mot avslag. Utskickat förslag vinner bifall. 

Sammanfattning av ärendet 
Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i 
VA-taxan. Som VA-huvudman är Knivstavatten skyldig att se över VA-taxan så att den 
speglar kostnaderna för att bygga ut och underhålla den allmänna VA-anläggningen. 
 
Taxans kostnadsnivå är i behov av justering för att finansiera Knivstas anslutning till 
Käppala. Viss justering för Käppala har gjorts tidigare men inte fullt ut. Med dessa förslag på 
justeringar är Käppala med nuvarande känd kostnadsnivå fullt finansierad. Även övrig va-
utbyggnad och va-verksamhet är efter den föreslagna justeringen fullt finansierad.  
 
Inom VA-området sker hela tiden en utveckling i form av ny praxis eller andra typer av 
samhälleliga behov som gör att taxan behöver uppdateras. Taxan föreslås därför uppdateras 
på flera punkter för att följa lagkraven, nå kostnadstäckning på övriga tjänster eller för ökad 
tydlighet. 
 
 



 
 

 
 
Samhällsutvecklingsnämnden 

 
 

PROTOKOLL 4 (4)  
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Maria Cassel, planchef, och Terees von Stedingk, Roslagsvatten, presenterade ärendet.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-09-15 (med redaktionella ändringar 2022-09-26) 
Bilaga 1. Påverkan för olika typer av fastigheter.  
Bilaga 2. Förslag till ny VA-taxa. Förändrade avgifter utmärkta med fet stil och att nuvarande 
avgifter återfinns inom parentes och är (genomstrukna).  
Bilaga 3. Protokoll Knivstavattens styrelsemöte 
 
Beslutet skickas till 
Knivstavatten AB  
Roslagsvatten AB  
Kommunstyrelsen 
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