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BEGREPPSFÖRKLARINGAR
Anslutningsavgift

Är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar när
hen har fått en förbindelsepunkt för sitt kommunala VA
upprättad.

Brukningsavgifter

Kan
inom
dricksvattenförsörjning
inkludera
vattengrundavgift,
vattenmätaravgift
samt
förbrukningsavgift för vatten.
Inom åländsk avloppsvattenförsörjning finns endast
brukningsavgift. Avloppsbrukningsavgiften baserar sig
på ett hushålls uppmätta vattenförbrukning.

Vattengrundavgift

Vattengrundavgift uppbärs för möjligheten att kunna
använda vattentjänsten, även ifall inget vatten förbrukas.
Kommunerna motiverar vattengrundavgiften på olika
sätt. Vattengrundavgiften är allt viktigare för den
ekonomiska balansen ju färre abonnenter som är anslutna
inom verksamhetsområdet. En högre vattengrundavgift
kan tillämpas för att hålla en lägre vattenbruksavgift. (
Grundavgift för avlopp är inte tillåtet enligt åländsk
lagstiftning. )

Vattenmätaravgift

Uppbärande av årlig vattenmätaravgift borgar för att
täcka kostnaden för förnyelse av densamma.

Förbrukningsavgift

Är en avgift som baserar sig på den volym som förbrukas
uppmätt i kubikmeter m3.

Typhus A

Ett åländskt Typhus A är ett enfamiljshus motsvarande
normalvilla med en vattenförbrukning 150 m³ / år
ansluten till allmänt vatten och avlopp.
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INLEDNING
VA-samarbetet inleder undersökning av taxorna för kommunalt vatten och avlopp (VA) och
sammanställer statistiken i en årlig rapport. Undersökningen är ett led i arbetet att uppnå en
ekonomiskt hållbar dricksvatten- och avloppsförsörjning. VA-taxorna har hamnat i
blickpunkten i takt med ökad medvetenhet om kostnadstäckning för drift, finansiering av
förnyelse och utbyggnad av VA-anläggningar och deras investeringsbehov. I vår omvärld pekar
flera faktorer på att VA-taxor kommer behöva höjas i en högre takt på grund av förnyelse av
åldrande anläggningar, ökande krav på avloppsrening och klimatförändringarna. Vi vet ännu
inte vad en hållbar VA-taxeutveckling borde ligga på för Åland idag. I Sverige talar man om
en årlig höjning om 4 % utöver inflation för att klara framtida investeringsbehov. VAsamarbetet har konstaterat att det behövs en samlad nulägesbild över den kommunala VAsektorns finansiering och hur den utvecklas. Utöver VA-taxornas utveckling finns ett behov att
utreda VA-sektorns framtida investeringsbehov såsom ny- eller utbyggnation av
vattenreningsverk och avloppsreningsverk och dess verksamhetsområden. Med en nulägesbild
över VA-taxors utveckling i kombination med kostnadsbilden för framtida investeringar kan en
ekonomiskt hållbar VA-taxeutveckling presenteras. VA-samarbetet har tre huvudsyften med
den här rapporten. Att beskriva den faktiska utvecklingen av VA-taxorna, förändringar av
brukningsavgifter och anläggningsavgifter i enskilda kommuner och sammantaget för hela
landskapet Åland. Att på ett enkelt sätt redovisa den totala kostnaden för kommunalt VA för en
vanlig villaägare i VA-samaebetets deltagarkommuner. Att illustrera och kommentera
förklaringar till varför det är skillnader i kostnad för en vanlig villaägare för en i princip identisk
tjänst, dricksvattenförsörjning och avloppsrening, levererat med ett och samma regelverk i hela
landskapet. Metodbeskrivning och bakgrundsfakta om undersökningen finns sist i rapporten.

VA-TAXOR -så funkar det i allmänhet
Kommunalt VA finansieras i första hand av avgifter (taxor). Det är kommunfullmäktige som
beslutar om taxans utformning och nivåerna. Gällande lagstiftning säger att priset på VAbruksavgifter ska bestämmas så att det täcker kostnaderna för vattentjänsten. Undantag från
kravet att beakta principen om kostnadstäckning får göras om de inte äventyrar syftena och
möjligheten att uppnå de mål för vattenkvalitet som anges i vattenlagen (1996:61) för
landskapet Åland. Taxorna är komplicerade att förklara och en stor kommunikativ utmaning.
De delas upp i brukningsavgifter (löpande) och anslutningsavgifter (engångskostnad). Båda
dessa kan innehålla olika delavgifter för dricksvatten respektive avlopp. Avgifterna kan också
innehålla både fasta och rörliga delar. Det är heller inget som hindrar en kommun från att skjuta
till skattemedel eller att låta intäkter från brukningsavgifter finansiera utbyggnad eller vice
versa. I mindre åländska kommuner är det vanligt att delfinansiera med skattemedel.
Sammantaget gör detta exakta jämförelser svåra och därför används exemplet typhus A för att
få en uppfattning om skillnader. Ett åländskt typhus A är ett enfamiljshus motsvarande
normalvilla med en vattenförbrukning 150 m3 / år ansluten till allmänt vatten och avlopp.

RESULTAT -det kostar kommunalt VA på Åland
Brukningsavgifter
Tabell 1. Årskostnad för kommunalt VA för boende i villa år 2021 och förändring jämfört med tidigare år.

Typhus A (2020)

Årskostnad
medel 2021

Förändring jämfört med
föregående års taxa

Månadskostnad per
hushåll

915 € (885€)

+3,4% ökning (N/A)

76 € (74€)

En normalvillas genomsnittliga VA-årskostnader är 915 €. Den genomsnittliga höjningen för
typhus A var 3,4 %. Mariehamns Stad och Saltviks kommun lämnade taxan oförändrad, ingen
kommun sänkte sin VA-taxa. Årskostnaden mellan kommunerna varierar mellan 716-1240 €
vilket motsvarar en skillnad på 170%. Mariehamns Stad och Jomala kommun har högst
invånarantal och lägst årskostnader. Föglö kommun med lägst antal invånare bland
respondenterna har den högsta årskostnaden.
Total årskostnad för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa) €/år

Årlig kostnad kommunalt dricksvatten
Medeltalet för en normalvillas årliga kostnader för kommunalt dricksvatten ligger på 349 €
motsvarande 0,0023 €/liter. Årskostnaden bland kommunerna varierar mellan 273-543 € vilket
motsvarar en skillnad på nästan 200 %. Finströms kommun har lägst och Föglö kommun har
högst avgifter för dricksvatten.

Vattengrundavgift
En normalvillas årliga grundvattenavgift varierar mellan 54-153 €. Finströms kommun har lägst
och Föglö kommun har högst grundvattenavgift. Vattengrundavgifterna är låga i förhållande
till den genomsnittliga årskostnaden för en normalvilla. Vattengrundavgiften motiveras med att
infrastrukturen ska underhållas och kunna tillhandahålla dricksvattenförsörjning oberoende
plats och förbrukning. Vattengrundavgiften är samtidigt en utjämnare av ekonomisk balans i
verksamheten eftersom inkomster knutet till förbrukning kan variera från år till år samtidigt
som kommunen ska säkerställa sig om att avgifterna ska täcka kostnaderna för vattentjänsten.
Eckerö är den enda kommunen som idag har dynamisk prissättning av vattengrundavgiften, där
större vattenförbrukare betalar en högre vattengrundavgift.
Vattenbrukningsavgift
Vattenbrukningsavgifterna i kommunerna varierar mellan 1,41-2,35 €/m3. Finströms kommun
har lägst och Föglö kommun har högst vattenbrukningsavgift.
Vattenmätaravgift
En normalvillas årliga vattenmätaravgift varierar mellan 8-59 €. Finströms kommun har lägst
och Mariehamns Stad har högst vattenmätaravgift. Mariehamns Stad har dock inte någon
vattengrundavgift då den inkluderas i den årliga vattenmätaravgiften vilket gör påståendet att
de har högst vattenmätaravgift en aning missvisande. Nästhögsta vattenmätaravgiften om 37 €
uppbärs av Föglö kommun. Vattenmätaravgift uppbärs i 7 av 12 kommuner inom VAsamarbetet och syftar till att finansiera befintliga och ersättande vattenmätare hos abonnenten.
I de kommuner som inte uppbär årlig vattenmätaravgift ingår vattenmätaren vanligtvis i
anslutningsavgiften, och vid mätarbyte köper abonnenten ny av kommunen. Kommunen
beslutar ifall vattenmätaravgift ska uppbäras och vilka ytterliggare tjänster som ska ingå i den,
till exempel installation. Finström var den kommun som senast år 2019 införde
vattenmätaravgift som ny vattenavgift vilket inbringade 12 000 € första året.
Årlig kostnad kommunalt avlopp
Medeltalet för en normalvillas årliga kostnader ligger på 547 €. Årskostnaden bland
kommunerna varierar mellan 383-738 € vilket motsvarar en skillnad på nästan 200 %.
Mariehamns Stad har lägst och Lemlands och Lumparlands kommuner har högst
brukningsavgift för kommunalt avlopp.

Anslutningsavgifter
Anslutningsavgiften är en engångskostnad som kommunen uppbär av fastighetsägaren för
anslutning till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Anslutningsavgiften är den engångsavgift
som en fastighetsägare betalar när hen har fått en förbindelsepunkt för sitt kommunala VA
upprättad. Beräkningen av den här avgiften brukar vara ganska komplicerad eftersom den tar
hänsyn till en rad faktorer och är besvärlig att förklara eftersom den ska värdera (och ta betalt
för) den nytta som fastighetsägaren har av sin anslutning. Faktorer som spelar in för
avgiftsnivån beskrivs i analysdelen.
Anslutningsavgift kommunalt VA för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa)

Medeltalet för en normalvillas VA-anslutningsavgift ligger på 4224 €. Anslutningsavgifter på
Åland är relativt konstanta från år till år eftersom de fastställs i finansieringsplanen för
byggnation av infrastrukturen. VA-anslutningsavgifter mellan kommunerna varierar mellan
2412-8005 €, det motsvarar över 300% i skillnad. Eckerö kommun har lägst och Föglö kommun
har högst anslutningsavgift för kommunalt VA.
Medeltalet för en normalvillas anslutning till enbart kommunalt vatten ligger på 1760 €.
Vattenanslutningsavgiften varierar mellan 847-3305 €, det motsvarar nästan 400% i skillnad.
Eckerö kommun har lägst och Föglö kommun har högst vattenanslutningsavgift.
Medeltalet för en normalvillas anslutning till enbart kommunalt avlopp ligger på 2465 €.
Avloppsanslutningsavgiften varierar mellan 1500-4700 €, det motsvarar över 300% i skillnad.
Mariehamns Stad har lägst och Föglö kommun har högst avloppsanslutningsavgift.

FÖRHÅLLANDE RÖRLIG/FAST TAXA
Medeltalet för en normalvillas årliga VA-avgifter ligger på 91 % rörliga och 9 % fasta avgifter.
Förhållandet bland kommunerna varierar mellan 85-93 % rörliga avgifter och 7-15 % fasta
avgifter. Föglö kommun har lägst andel rörliga avgifter och Hammarlands kommun har högst
andel rörliga avgifter. Förhållandet rörlig och fast taxa skiljer sig markant från Sveriges
kommuner under 10 000 invånare med 50 % rörliga och 50 % fasta avgifter (Svenskt Vatten
2021). Skillnaderna kan bero på att Åland har en gammal lagstiftning kring VA-tjänster jämfört
med Sverige vilket innebär olika krav och förutsättningar gällande taxesättning. Det nämns i
LL 1979:29 att Ålands landskapsregering i landskapsförordning kan inta särskilda
bestämmelser om ekonomisk analys av verksamheters vattenanvändning. Sådan har aldrig skett
vilket kan förklara vissa större taxeskillnader och upplägg mellan de åländska kommunerna,
samt skillnader jämfört med svenska kommuner.

RESULTAT -så mycket har man höjt VA-avgifterna

I figuren med kommunernas höjningar ovan framgår att 8 av 11 kommuner låg under medeltalet
3,4 % höjning. Mariehamns Stad och Saltviks kommun lämnade taxan oförändrad, ingen
kommun sänkte sin VA-taxa. Hammarlands höjning om 23,4% drar upp medeltalet rejält.
Höjningar på den nivån hör till ovanligheterna. Drastiska taxehöjningar har sällan att göra med
stora kostnadsförändringar. För åländska kommuner handlar det vanligtvis om att nå en ökad
kostnadstäckning och att avskrivningar börjat räknas in i beräkningsgrunden för taxesättning.
Det sistnämnda beslutades till exempel i Lemlands kommun inför år 2018 då vatten- och
avloppstaxorna höljdes med 25 respektive 15 procent. VA-samarbetets mål med en kontinuerlig
översyn av en långsiktigt hållbar taxeutveckling är att de ska vara rättvisa, skäliga och
förutsägbara. Ifall en kontinuerlig översyn saknas kan VA-taxeutvecklingen bli ryckig med
drastiska ökningar som kan ge stora konsekvenser i det enskilda fallet. Och därvid medföljande
tidningsrubriker.

Avgiftshöjningar kommunalt dricksvatten

År 2021 höjde Ålands Vatten Ab vattenpriset från 1,01-1,03 €/m3 motsvarande 2 % vilket
påverkar anslutna kommuners taxeutveckling. Vattenbrukningsavgiften i kommunerna höjdes
mellan 0,7 - 14,3 %. Finströms kommun höjde minst och Hammarlands kommun höjde mest.

Avgiftshöjningar kommunalt avlopp

Avloppsbrukningsavgiften i kommunerna höjdes mellan 0,0 – 29,6 %. Saltviks, Sunds, Föglö
och Geta kommun lämnade avloppsbrukningsavgiften oförändrad och Hammarlands kommun
höjde den mest.

ANALYS – varför kostar det olika i kommunerna?
I matrisen nedan beskrivs en enkel förklaringsmodell till varför taxorna varierar mellan
kommunerna. Fördjupar man analysen genom att titta på olika samband mellan taxor och några
andra faktorer blir bilden mer nyanserad och samtidigt mer komplicerad.
Påverkansfaktor

Hur det varierar

Effekt för VA-kostnad

Tillväxt

Befolkningsförändring.
Övrig samhällsutveckling
positiv ger investering i
annan infrastruktur och
stärkta kommunala
organisationer som
gynnar VA (ex gata,
samhällsplanering).
Betalningsvilja och
fastighetsägares möjlighet
att betala höga
anslutningskostnader
hög/låg.

Tillväxt och exploateringar täcker
en större del av dagens
investeringsbehov.
Framtidssatsningar och
kapacitetsutbyggnad belastar ej i
samma utsträckning befintligt
VA-kollektiv.

Bebyggelsetäthet

Olika andel gles
Mer anläggningar och ledningsnät Ledningslängd per
bebyggelse med många
per ansluten person ger totalt sett ansluten
små tätorter respektive tät högre kostnader
stadsbebyggelse.

Geografi, vatten, miljö

Topografi, nederbörd,
vattentillgång, behov av
miljöskydd etc.

Mer utmanande naturgivna
förutsättningar kräver mer
avancerade och kostsamma VAsystem.

Region ( tätort,
landsbygd, skärgård)

Historik VA-ekonomi

Avskrivna investeringar
finansierade av
landskapsbidrag på 1900talet eller större lån med
höga kapitalkostnader.

Kapitalkostnader ökande p.g.a.
renoveringsbehov befintliga
anläggningar och ökande
miljökrav men intäktsbasen
samma eller minskande.

Andel kapitalkostnad alt.
total kapitalkostnad per
ansluten

Samverkan

En enskild liten kommuns Dricksvattenproduktion och
verksamhetsområde med avloppsrening har uppenbara
hundratalet anslutna, eller skalfördelar.
stad med upp till 12000
invånare anslutna.

Antal anslutna,
kommunstorlek

Parameter för
jämförelse
Stor eller liten ’kundbas’ Fler kunder ger ett större
Antal anslutna till VA alt.
beroende på
intäktsunderlag och fler som delar befolkning
kommunstorlek eller VA- på nödvändiga kostnader. En
organisation i samverkan tillräcklig ’kritisk massa’
fler kommuner.
(kundbas/intäktsunderlag) för att
ha beredskap/personal, nödvändig
kompetens, agera beställare i
projekt och ha processkunskap
’in-house’ ger lägre kostnader.
Demografisk utveckling.
Fastighetspriser

Befolkningsunderlaget
för
samverkansorganisation.

Jämförelse Åland - Sverige
En normalvillas genomsnittlaga årskostnad på 915 € för kommunalt VA på Åland kan jämföras
med 676 € i Sverige för kommuner under 10 000 invånare (Svenskt Vatten 2021). Ålands högre
kostnadsbild kan delvis förklaras med att Sverige generellt har högre anslutningsavgifter och
därmed lägre brukningsavgifter. Åland är en ö och kan inte koppla ihop sitt ledningsnät med
närliggande landskap för att uppnå stordriftsfördelar på samma sätt som de kan på fastlandet.
VA-verksamhetsområden på Åland är mycket geografiskt spridda vilket är fördyrande. De
åländska kommunerna är även i genomsnitt mindre än den genomsnittliga kommunen i Sverige
under 10 000 invånare.
Medeltalet 4224 € för en VA-anslutningsavgift på Åland kan jämföras med 8825 € i Sverige
för kommuner under 10 000 invånare (Svenskt Vatten 2021). Ålands nivå är hälften lägre än
Sveriges. Kommuner med låga anslutningsavgifter till vatten- och avloppsnät kan indikera på
att de inte reflekterar det riktiga värdet att ha tillgång till allmänt VA. Anslutningsavgifter med
en beräkningsgrund som inte säkerställer kostnadstäckning bidrar till underkapitalisering av
den kommunala VA-sektorn redan från början. Låga anslutningsavgifter som inte täcker de
faktiska kostnaderna belastar det befintliga VA-kollektivet. En låg anslutningsavgift kan på sikt
resultera i högre brukningsavgifter på samma sätt som Sveriges höga anslutningsavgifter kan
ge lägre brukningsavgifter. Anslutningsavgifter och brukningsavgifter påverkar varandra.
Därför är anslutningsavgifters nivå högst relevanta när VA-taxor diskuteras, även om debatten
ofta enbart berör brukningstaxans nivå.

Diskussion och förslag
Rapporter gällande tidigare års taxeutveckling har inte tagits fram för Åland vilket gör
historiska jämförelser problematisk. Vartefter taxestatistik årligen byggs upp blir bilden av den
kommunala VA-sektorns ekonomiska utveckling tydligare. Ålands litenhet gör att analyser om
olika samband inte kan göras i samma utsträckning som Svenskt Vattens motsvarande
rapporter. Taxerapportmodellen ger ändå en bra möjlighet att jämföra kommuner även om
antalet är begränsat. Ur hushållens perspektiv är modellen mer rättvis än att jämföra till exempel
enbart förbrukningstaxor.
Under VA-samarbetets verksamhetsår har det märkts av en ökad tendens bland
deltagarkommunerna att öka kostnadstäckningen för VA-verksamheten. Skattemedel är
hårdvaluta i de ekonomiskt utsatta kommunerna vilket motiverar VA-sektorn att sträva efter en
långsiktigt hållbar VA-taxeutveckling och därmed skapa ekonomiska förutsättningar för sin
verksamhets drift och utveckling.
Kranvatten är fortfarande för de allra flesta försumbart billigt, men vi närmar vi oss en punkt
där en kostnad på en dryg 100 € för ett hushåll inte längre är försumbar. Ska framtidens
konsumenter acceptera en ökning av VA-taxorna är det nödvändigt att taxorna upplevs som
skäliga och rättvisa i hela landskapet. Olikheter i taxor minskar inte av sig självt och det finns
heller inget tekniksprång eller paradigmskifte runt hörnet som skulle kunna förändra bilden. Att
utvecklad samverkan i olika former med skalfördelar och god planering och hushållning kan
dämpa behovet av taxehöjningar. Den kommunala VA-sektorn är överens om att Åland behöver
en ny modern lag om VA-tjänster som skapar förutsättningar för en hållbar ekonomisk
utveckling.

Metodbeskrivning
Insamling av detaljerad VA-taxestatistik har tidigare gjorts i samband med framtagandet av
VA-planen för Åland. VA-samarbetet genomför från år 2021 årligen en taxeundersökning
tillsammans med deltagande kommuner. Rapporten har tagit modell utifrån
branschorganisationen Svenskt Vattens dokument Kommentarer till 2021 års taxestatistik. VAsamarbetets deltagande kommuners aktuella VA-taxor ingår i underlaget. VA-samarbetets tolv
deltagarkommuner motsvarar 97 procent av Ålands befolkning. Kommunerna rapporterar in
taxorna genom en webbenkät. I taxestatistiken redovisas alla avgifter exklusive moms. VAsamarbetets VA-utredare sammanställer, granskar och korrigerar uppenbara felaktigheter och
följer upp större avvikelser. Varje respondent ansvarar för att inlämnade uppgifter är korrekta.
Statistiken ger den mest aktuella och kompletta bilden av tillståndet i den kommunala VAsektorn på Åland. Deltagande kommuner har tillgång till det kompletta statistiska underlaget.
Övriga kan vända sig till rapportförfattaren, VA-utredare David Ståhlman på Ålands Vatten Ab
via epost david.stahlman@vatten.ax för metodfrågor och synpunkter.
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