
MOTION TILL VARASLATTENS V A SAMFALT-ICTTETS ANSSTAVMA2OI}-

I underlag ftir bildandet av V A samfiilligheten har lantmiitaren hiinvisat till

stadgar som sdger hur olika saker skafl besrutas och dokumenteras.

Anliiggningslagen : I Lantmtitarens protokoll av den 2013-03-27 faststiills att det iir
anliiggningslagens direktiv som skall giilla.
Anliiggningslagens & 15 siiger:"Driftskostnaderna ftir en gemensamhetsanltiggning ska ftrdelas efter
vad som 2ir skiiligt med hiinsyn friimst till den omfattningJn i vilken fastighei'n Uelrit na, anviinda
anl2iggningen ( g 15 andra stycket A.L. ,,

Varje fasighers nytta av anliiggningen beddms motsvara dess anviindning av anliiggningen
Andelstalen ftir utlorande respektive drift kan diirftir anges i en gemensam andelsserie.
Si har ocks6 skett i Varasliittens V A samfiillighet.

Fastighetens utnyltjande av anliiggningen kan avl?isas genom att avliisa fastighetens forbrukning av
liter vatten.
Multipliceras antalet liter med priset pr liter fhs kostnaden ftir drifts- och underhallskostnaderna ftr
varje fastighet.
Detta innebiir att varje fastighet far biira sina egna kostnader.
R?ittvisare 2in si kan det inte bli och det stiimmer med anliiggningslagens g 15,

Lantmiitaren skriver i sitt protokoll av den 2012-09-20 n?ir det giiller andelar ,,Kostnaderna fiir
anlziggningens utftirande och drift delas lika ftir varje fastighetiom har en VA anslutning( I andel var)
Detta innebiir att niir det giiller utnyttjande och underh6ll v"arje fastighet har ett miitningsstiille ftir
utnyttjandet . Fasttighetens vattenmdtare : lika ftjr alla.
Alla fastigheter debiteras samma cire pr liter oavsett var utmed samfiillighetens ledningsdragning
fastigheten 6r beliigen.
Den praxis som gliller i dag innebiir att allafastigheter betalar 690 kr oavsett var fastigheten iir beliigen
utefter samfiillighetens ledningsdragning och oavsett hur mycket fastigheten utnyttjar"anliiggningen.

Detta debiteringssystem innebiir att den som ftirbrukar t ex 40 kubikmeter vatten pr Ar far betala lika
mycket i underhill som den som ftirbrukar 400 kubikmeter pr ir.
Skillnaden i detta exempel iir alltsi l0 ginger sA mycket i pris ftir varje liter som 96r till avloppet ftir
den lilla fastigheten.
Detta-strider mot ankiggningslagen och dess $ 15.som siiger att debitering skall ske efter utnyttjande
av anliiggningen.

Frirslag till beslut:
Stiimman beslutar att samftilligheten skall dt]I1l enligt foreningens stadgar och anlaggningslagen somligger till grunden lor bildandet av V A samftilligtreteln.
Drifts- och underhillskostnader skail debiteras Jfter utnynjandegraden
I ' Att utnyttjandegraden ftir fastigheten beddms efte. hui myciet vatten fastigheten ftirbrukat

2' Att drifts- och underhillskostnaderna debiteras fastigheten efter hur mycket vatten som ftirbrukats
och att denna kostnad debiteras med cjre pr liter, lika-ftir alla. oavsett var pi
samftillighetsledningen pikopplingen sker.

Detta ftirfaringssiitt stiimmer med Anliiggningslagens g 15.

Skarstad den 22 januari 2019.
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