
 

Glädjebesked för boende på Hornslandet 

VÄSTERVIK Ett glädjebesked för Hornslandet, medan 

kommuninvånare som tänker bygga nytt får se kostnaderna stiga. 

När kommunen ändrar VA-taxan finns det både vinnare och 

förlorare. 

Ulrik Alvarsson  12:00 | 2017-03-06 

 

Västervik Miljö- och Energi backar från det tidigare beslutet om särtaxa. 

– Under arbetets gång har vi sett att det blivit billigare än vad vi först beräknade, säger 

Västervik Miljö och Energis vd Per Allerth. 

 
BILD: Ulrik Alvarsson | Två budskap. Ingen särtaxa på Horn, men höjda anslutningsavgifter i hela kommunen. Det var budskapet när Västervik 

Miljö- och Energi kallade till presskonferens. från vänster Pia Sjöholm, utredningsingenjör, Olof Nimhed, vice ordförande, Per Allerth, vd och 

Ruben Öberg, VA-chef. 

När beslutet om särtaxa togs 2011 räknade man med att det skulle kosta 110 miljoner kronor 

att ansluta Hornslandet till det kommunala VA-nätet. Projektet är inte helt klart än, men redan 

nu ser man att totalkostnaden snarare kommer att landa på runt 90 miljoner kronor. 

http://vt.se/nyheter/


Anledningarna är flera: 

* Förmånliga upphandlingar. Redan för något år sedan pekade boende, som varit kritiska till 

särtaxan, att upphandlingen av den andra etappen fick ett bra utfall. 

* Ny teknik. En ny typ av isolerade rör gör att man inte behövt lägga rören så djupt i marken 

på besvärliga partier. Det har bland annat varit värdefullt på det svåraste partiet: Den bergiga 

ön Grönö. 

* Nytt rättsläge. En prejudicerande dom på annat håll i landet som rör särtaxa säger att man 

inte får räkna med kostnaden för de LTA-pumpar som används på Hornslandet när man 

räknar fram underlaget för särtaxa. 

Till det verkar ett allmänt gnetande för att hålla nere kostnaderna komma. Enligt VA-chefen 

Ruben Öberg och vd Per Allerth så har bolagets personal, tillsammans med entreprenörer 

och markägare kunnat diskutera sig fram till bra lösningar när man stött på problem. 

– Det är ovanligt att projekt av den här storleken blir billigare än ursprungskalkylerna, 

konstaterar Per Allerth. 

För de boende innebär det beslutet att istället för en särtaxa på drygt 300 000 kronor får de 

betala kommunens normaltaxa för att ansluta sig till VA-nätet. Sänkningen blir dock inte så 

stor som en del hoppas på. Västervik Miljö- och Energi kommer i samma veva att höja 

normaltaxan. För ett normalt hus på Horn kommer den att landa på 225 000 kronor. 

Det var kommunfullmäktige som en gång i tiden godkände särtaxa för Hornslandet. Att dra 

tillbaka beslutet kommer också att kräva fullmäktiges godkännande. Per Allerth räknar med 

att det ska gå vägen. 

– Det finns inte underlag för särtaxa längre. 

 


