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Årsredovisning 2021 för VA-verksamheten 
Nämndens ansvar och uppgifter 
Kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för  
VA-verksamheten i Täby kommun enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 
(LAV). Kortfattat ansvarar stadsbyggnadsnämnden för löpande drift- och 
underhållsfrågor. Kommunfullmäktige ansvarar för investerings- och planeringsfrågor.  

Inom samhällsutvecklingskontoret (SAM) ingår VA-enheten som ansvarar för att 
verkställa det kommunala huvudmannaskapet i enlighet med LAV.  

Täby kommun är medlem i de två kommunalförbunden Norrvatten och Käppala. 
Norrvatten producerar och levererar dricksvatten från Görvälnverket i Järfälla till 
kommunen. Käppala tar hand om och renar kommunens spillvatten vid Käppalaverket 
på Lidingö. 

VA-chefens kommentar till resultatet 
Genom god verksamhetsplanering har pandemin haft en begränsad påverkan på 
verksamheten. Vattenförbrukningen, var högre än förväntat, en möjlig effekt av 
pandemin. 

Avgifter till Norrvatten och Käppala har ökat jämfört med 2020, och kommer att öka 
framgent då stora investeringar är inplanerade. Även kommunens investeringar 
kommer innebära utökade kostnader. Samtidigt kommer brukningsintäkterna att öka i 
takt med att kommunen växer.  

Årets positiva resultat förklaras av högre intäkter än budgeterat. I budgeten för 
verksamheten 2022 har det budgeterats för att nyttja resultatfonden. 2022 års taxa är 
oförändrad jämfört med 2021.  
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Verksamhetens arbete under året 
Arbetsåret 2021 präglades, likt år 2020, av pandemin. VA-driftens personal fick bitvis 
separeras för att säkerställa kontinuitet av VA-försörjningen. Tjänstemannasidan 
arbetade hemifrån så långt arbetsuppgifterna tillät. I stort har verksamheten genomfört 
arbeten enligt plan.  

I slutet av maj föll ett ihållande regn som uppmätte ca 50 mm under ett dygn. Ett par 
källare översvämmas och en pumpstation får in regnvatten ytledes som sedan bräddade 
ut i Värtan. I samband med händelsen identifierades att pumpstationens bräddledning 
skadats vilket åtgärdades. Även arbetsrutinerna gällande badplatser och säsong sågs 
över tillsammans med kultur och fritid.  

I början av juni, är vädret varmare och produktionskapaciteten hos Norrvatten 
ansträngd varför medlemskommunerna går ut med en gemensam vädjan om att 
hushålla med dricksvattnet för att undvika risk för vattenbrist. Produktionskapaciteten 
är en stor utmaning för Norrvatten. Inom projektet Norrvattens Framtida 
Vattenproduktion (NFVP) arbetar Norrvatten för att långsiktigt säkerställa 
medlemskommunernas dricksvattenbehov. 

Varje år sammanställer branschorganisationen Svenskt Vatten VA-taxorna i landet, 
redovisat genom jämförelser av s.k typhus A (en villa) och typhus B (ett 
flerbostadshus). Genomsnittlig höjning av brukningsavgiften var för 2021 5,1 % (typhus 
A) och 4,6 % (typhus B). I Täby höjdes brukningsavgifterna med 2 % år 2021 jämfört 
med år 2020. Täby har nationellt sett låga brukningsavgifter. Årskostnad i Täby 
hamnar på 4 730 kr (för typhus A) jämfört med medel 8 220 kr samt 49 964 kr (för 
typhus B) jämfört med medel på 76 701 kr.  

Nytt förslag till taxestruktur lanserades av Svenskt Vatten under år 2020 och under år 
2021 påbörjades utredningen med att se över dess konsekvenser vid en implementering 
i Täby. Utredningen kommer färdigställas under år 2022.  

 

Uppföljning av och bedömning av nämndens mål 

Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun 
Branschorganisationen Svenskt Vatten har tagit fram Hållbarhetsindex (HBI), ett 
verktyg som syftar till att identifiera och prioritera utvecklingsområden för VA-
verksamheten för att vara hållbar över tid. HBI delas in i tre huvudområden: Hållbara 
tjänster för brukare, Miljömässig hållbarhet och Hållbara resurser. Varje 
huvudområde har i sin tur underkategorier, vars status definieras av resultatet från ett 
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antal underliggande frågor. Resultatet anges som grönt (bra), gult (bör förbättras) eller 
rött (måste åtgärdas). Verktyget syftar till att analysera och utveckla VA-verksamheten 
på sikt, resultatet behöver inte vara grönt idag men förbättringsarbetet bör fokusera så 
att kraven uppnås inom ca 5-10 år. 

Täby har deltagit i undersökningen och använt sig av resultatet sedan starten, 2014.  
Frågeställningarna har skärpts över tid i takt med förändrad branschpraxis och lagkrav. 
Verktyget möjliggör för jämförelser med andra liknande kommuner, vilket innebär 
kommuner av motsvarande storlek med mellan 50 000- 100 000 invånare. I tabellen 
nedan anges resultatet i Svenskt Vattens undersökning ”Hållbarhetsindex (HBI), för 
Täby kommun under tidsperioden 2014-2021. 
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Resultatet för 2021 tydliggör verksamhetens utmaningar och känns igen för liknande 
kommuner. Det stora investeringsbehovet av befintlig anläggning förklarar att VA-
anläggningens status har rödmarkerats. Även Norrvatten och Käppalas stora 
investeringsbehov påverkar parameterns utfall. VA-enheten arbetar på en plan för 
anläggningen som adresserar både reinvesteringsbehov och kommunens 
utbyggnadsplaner, på ett långsiktigt hållbart sätt.  

Parametern Vattenkvalitet har försämrats jämfört med 2021. Förklaringen är en något 
större andel vattenprov (≤5%) med resultatet ”tjänligt med anmärkning” jämfört med 
tidigare år. Samtliga prov följdes upp och fick godkänt resultat vid omprov. 
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Även parametern Leveranssäkerhet har försämrats jämfört med 2020. Parametern 
avgörs av nyttjandegraden vid vattenverket Görväln, vid ett så kallat maxdygn, som inte 
får överskrida 85% för att erhålla ett grönt resultat. Under försommaren 2021 översteg 
nyttjandegraden 90% vid maxdygn.   

Ekonomi 

Drift 
Tillfälliga överskott i VA-verksamheten under något eller några år kan förenas med 
självkostnadsprincipen, om de sett över en länge period, uppvägs av andra års 
underskott. Överskott och underskott ska i princip jämnas ut inom tre år, genom 
exempelvis en taxejustering. 

VA-fonden uppgick vid årets början till 8,5 mnkr. Efter bokslutet 2021 och ett positivt 
resultat på 2,0 mnkr uppgår fonden till 10,5 mnkr. I budgeten för 2022 gjordes ingen 
justering av brukningsavgifterna jämfört med 2021. I budgeten för 2022 avses 3,1 mnkr 
av fonden nyttjas. 

Årets positiva resultat på 2,0 mnkr var 4,3 mnkr bättre än budget. Den positiva 
avvikelsen avser främst högre intäkter som reduceras av att även kostnaderna blivit 
högre än budgeterat. Under 2021 var vattenförbrukningen högre än förväntat, en 
möjlig effekt av pandemins hemarbete. Den ökade vattenförbrukningen förklarar de 
ökade kostnaderna till Norrvatten och Käppala, samt de ökade intäkterna från 
brukningsavgifterna. Nedanstående resultaträkning visar utfall, budget och avvikelse 
för VA-verksamheten. 

Resultaträkning    Utfall Budget Avvikelse Utfall 
(mnkr) Not 2021 2021 2021 2020 
Intäkter  

 
    

Brukningsavgifter  101,7 93,3 8,4 95,4 
Intäkter från  anläggningsavgifter 2 5,2 5,8 -0,6 5,0 
Övriga Intäkter  0,9 1,0 -0,1 1,0 
Summa intäkter   107,8 100,1 7,7 101,4 
Kostnader  

 
    

Driftskostnader   -39,4 -37,1 -2,3 -35,8 
Vatteninköp, övr Norrvatten  -22,2 -20,8 -1,4 -20,2 
Käppala  -26,6 -25,8 -0,8 -24,7 
Avskrivningar 3 -14,1 -14,4 0,3 -12,0 
Räntekostnader  -3,5 -4,3 0,8 -3,8 
Summa kostnader   -105,8 -102,4 -3,4 -96,5 
Årets resultat   2,0 -2,3 4,3 4,9 
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Nedan redovisas balansräkning och noter för VA-verksamheten. 

Balansräkning   2021-12-31  2020-12-31  
(mnkr) Not     
Tillgångar      

Anläggningstillgångar 4 979,3 847,3 
Summa Tillgångar   979,3 847,3 
Eget Kapital och skulder      

Resultatfond 5 10,5 8,5 
Lån av kommunen   588,8 536,6 
Förutbetalda anläggningsavgifter 6 380,0 302,2 
Summa eget kapital och skulder   979,3 847,3 

 

Not 1 Redovisningsprinciper  

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med 
Kommunallagen (KL), Kommunal redovisningslag (KRL) och Lagen om allmänna 
vattentjänster (LAV). Redovisning av affärsverksamhet sker mot bakgrund av 
självkostnadsprincipen (RKR). 

Not 2 Anläggningsavgifter 

För att matcha intäkt och kostnad över åren, så intäktförs anläggningsavgifterna med 
samma periodisering som investeringen skrivs av med (70 år). Utöver intäktsförda 
anläggningsavgifter (se även not 6) tillkommer ränta på summan av förutbetalda 
anläggningsavgifter, vilket för 2021 uppgår till 1,3 mnkr. 

Not 3 Avskrivningar 

Komponentavskrivning tillämpas 
Avskrivningstid ÅR 
VA-ledningar 70 
Pumpstationer 25 
VA-inventarier 3 
    
Not 4 Anläggningstillgångar    
(mnkr)   2021-12-31 2020-12-31 
Ingående värde   847,3 770,3 
Årets investeringar   75,5 89,0 
Omföring tidigare års investering   70,6  

Årets avskrivningar   -14,1 -12,0 
Utgående värde   979,3 847,3 
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Not 5 Resultatfond 
    

(tkr)   2021-12-31 2020-12-31 
Ingående värde  8 496 3 552 
Årets resultat   1 962 4 904 
Utgående värde   10 458 8 456 

 

Not 6 Anläggningsavgifter 

(mnkr)   2021-12-31 2020-12-31 
Ingående värde  302,2 213,4 
Årets förutbetalda anläggningsavgifter  81,7 92,6 
Avgår årets intäktsförda 
anläggningsavgifter   

-3,9 -3,8 

Utgående värde   380,0 302,2 

 

Investeringar 
Årets VA-investeringar uppgår till 75,5 mnkr. Nedan redovisas en sammanställning av 
VA-verksamhetens investeringar. 

 

VA-Projekt Utfall 
(mnkr) 2021 
VA-projekt (årliga) 25,6 
Täby Park 22,7 
Roslags-Näsby 0,1 
Viggbyholm 74;2 2,0 
Näsby Slott 3,4 
Arninge Ullna 17,4 
Arninge Centrum 0,1 
Kapacitetsökning VA 4,2 
Hägerneholm 0,0 
Prästgårdsdammen  0,0 
Summa investeringar 75,5 

* I årsredovisningen för kommunen ingår VA-delarna för Täby park, Roslags Näsby, Näsby Slott och Arninge Ullna, 

projektens totala utfall. 
 

Verksamheten har arbetat med ledningsförnyelse och förbättringar inom befintlig 
anläggning, ovan rubricerad som VA-projekt (årliga). Nya stadsdelar byggs inom Täby 
park, Roslags-Näsby, Näsby Slott och Arninge där VA-anläggningen utvidgas med nya 
ledningar. Verksamheten har även arbetat med kapacitetsförstärkningar, som 
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inbegriper åtgärder som utvidgar kapaciteten av ledningsnät och pumpstationer för att 
klara av planerad bebyggelse. 
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