
Årsmöte 22 04 24 - Inkomna motioner 
samt styrelsens yttranden 
 

Motion 1 

Jag yrkar på att den kostnad som skall gälla för att betala det vatten som överstiger 75m3 skall 

följa den kostnad som föreningen får betala till Ängelholms kommun. Och därmed att ni river 

upp det beslutet som årsmötet tog  20021 

Ni har valt att blanda ihop rörliga kostnader med fasta kostnader och det är lika fel som att 

man skulle begära att de som använder bastun och duscharna i klubbhuset skall betala 

mera  för sin användning än de som inte använder den. 

Räknar man sedan på hur mycket ni får in på vattenavgiften idag så ser det ut som följande: vi 

har 317 tomtägare som har en vattenanslutning idag som betalar 20 kr/m3 och redan idag får 

föreningen in 132000 kr av de som använder mer än 75m3 vatten så 317x75x20+ 132000 = 

607400 kr och idag hade vi en kostnad till Ängelholms kommun för vårt vatten som debiteras 

som avlopp för 480636 kr vilket gör att vi redan idag har god täckning för de kostnader som 

vi betalar för avloppskostnaden till komunen. Därför kan det inte vara rimlgt att höja den 

rörliga avgiften till 36,50 kr. 

Mvh 

torbjörn Klasson 

 

Styrelsens yttrande  

Sammanfattningsvis uppfattar styrelsen att motionären anser 

• att det är fel att blanda ihop fasta och rörliga kostnader när vattenkostnaden skall 

beräknas, 

• att det inte är rimligt att 2021 öka vattenavgiften till 36,5 kr/m3 samt 

• att de medlemmar som konsumerar mer än 75m3 endast skall betala motsvarande den 

avgift som kommunen tar för avloppsvatten. 

  

Till skillnad från motionären är styrelsen uppfattning – i likhet med landets kommuner – att 

samtliga kostnader som är förknippade med allt från produktion och leverans av rent vatten 

till att ta hand om avloppsvattnet ska ligga till grund för beräkning av va- kostnaden. Det 

innebär att el-kostnaden för drift av pumpar, element, övervakningssystem i vattenverk och 

tryckstegringsstationer ska ingå liksom kemikalier, byte av komponenter som slits eller går 

sönder, service/underhåll, gräv och schakt vid läckor, byte av serviceventiler etc., liksom 

avloppskostnaden vilken 2021 uppgick till drygt 575 000 kronor. Dessa kostnader har vi alltid 

haft, skillnaden är att med den debiteringsmodell som nu införts har de blivit synliga vilket 

också var syftet med att i enlighet med 2002 års anläggningsbeslut införa modellen. 

Styrelsen föreslår därför att motionen avslås.   

 

Motion 2 

Jag yrkar på att de som inte all har en vattenanslutning på gryund av att de har en obebyggd 

tomt skall få en nedsättning på samfällighetsavgiften som motsvarar 75x 20 kr vilket blir 1500 

kr 

 torbjörn Klasson 

L1:85 

 

Styrelsens yttrande 



Varken styrelsen eller årsmötet kan fatta ett sådant beslut. Dessförinnan måste i så fall 2002 

års anläggningsbeslut ändras. Av detta beslut framgår att obebyggd tomt skall delta enligt ett 

andelstal som motsvarar en vattenförbrukning om 30m3 

Styrelsen föreslår därför att motionen avslås 

 

Motion 3 

Att alla som har en fastighet som är ansluten till vårt vattennät skall kunna redovisa sin 

vattenförbrukning med hjälp av en vattenmätare oberoende om fastigheten är ett fritidshus 

eller en permanent boende. 

torbjörn Klasson 

L1:85 

 

Styrelsens yttrande 

Styrelsen ser gärna att samtliga fastigheter är försedda med vattenmätare. Med den 

debiteringsmodell som nu införts ser vi också att fler permanentboende installerar 

vattenmätare som ett sätt att undvika ”maxtaxan”. Styrelsen bedömning är att det är den 

enskilde fastighetsägarens beslut att installera en vattenmätare, formell grund för att vid ett 

årsmöte fatta ett tvingande beslut saknas. 

Styrelsen föreslår därför att motionen avslås 

 


