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Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 
1. Karlstad Grums Vattenverksförbund får köpa vatten från Sörmoverket till en 

reducerad vattenavgift under period med kapacitetsproblem vid förbundets 
vattenverk. 

2. Vattenavgift, som debiteras Karlstad Grums Vattenverksförbund för försålt 
vatten från Sörmoverket i samband med kapacitetsproblem vid förbundets 
vattenverk under 2013, sätts till 1,99 kr per kubikmeter levererat dricksvatten. 

3. För 2014 ges förvaltningen i uppdrag att debitera KGVF enligt samma princip 
som under 2013, men med 2013 års utfallsiffror som grund för prissättning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
En förfrågan har inkommit från Karlstad Grums Vattenverksförbund (KGVF) om 
möjlighet till reducering av vattenavgift då förbundet regelbundet ämnar köpa 
vatten från Karlstad. Kapacitetsproblem har uppstått vid verken i Mellerudstorp på 
grund av att befintlig grundvattenbrunn inte fungerar tillfredsställande. En ny 
brunn kommer att anläggas vid Mellerudstorp. Utredning pågår och upphandling 
och byggande kommer att ta tid. Vid kortare leverans-perioder har förvaltningen 
debiterat KGVF samma pris som förbundet själv debiterar medlemskommunerna 
för sin produktion av vatten. Vid köp av större volym, som det ju blir frågan om 
här, anser nu förbundet att en reducering av vattenpriset vore rimlig.  
 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 maj 2013. 
Karlstad Grums Vattenverksförbund skrivelse den 27 maj 2013. 
Teknik- och fastighetsnämndens protokoll den 25 april 2012, § 13. 



Dnr TFN-2012-627     Dpl 72 sid 2 (3)

 

 

Ärende 
Kapacitetsproblem vid KGVFs vattenverk 
Karlstad-Grums vattenverksförbund (KGVF) har sedan februari månad 2012 haft 
problem med att kunna ta ut erforderliga mängder vatten för förbundets behov ur 
grundvattenbrunnarna vid Mellerudstorps vattenverk. 
 
I slutet av februari 2012 visade det sig att grundvattenuttaget vid Mellerudstorp inte 
kunde ske i erforderlig omfattning och därför har vattenproduktionen vid verket 
minskat. Att brunnskapaciteten minskat beror troligtvis på att igensättning av 
brunnen skett över tid. En utredning har påbörjats för att undersöka hur och var en 
eventuell ny brunn ska kunna sättas. Det har inte varit några problem med 
grundvattentillgången i täkten utan det är just den befintliga grävda brunnen med 
sitt filter som har en försämrad uttagsförmåga. 
 
Köp av vatten från Sörmoverket 
Problemen innebär att förbundet för tillfället inte klarar att tillgodose medlems-
kommunernas behov av dricksvatten från de egna verken och ett stödköp av vatten 
från Sörmons vattenverk måste till. 
 
KGVF:s köp av vatten brukar vanligtvis ske i samband med driftstörningar och 
volymerna har inte, historiskt sett, varit särskilt stora. Praxis har varit att förbundet 
betalar Karlstad samma vattenpris som förbundet själv debiterar för sin produktion 
av vatten eftersom det i praktiken innebär att Karlstad får köpa tillbaka sitt eget 
vatten av förbundet. 
 
Förslag till prissättningsprincip 
KGVF önskar få en reducerad vattenavgift till dess problemen i Mellerudstorps 
vattenverk är åtgärdade. Teknik- och fastighetsnämnden beslöt om en reducerad 
vattenavgift för KGVF under 2012. Under 2012 uppgick förbundets kubikmeterpris 
för försålt vatten till medlemskommunerna till 2,41 kr. Enligt beslutet i nämnden 
sänktes kubikmeter-priset till den nivå som teknik- och fastighetsförvaltningens 
största enskilda kund, Hammarö kommun, har enligt särskilt upprättat avtal. 
Hammarö kommun betalar ett genomsnittligt kubikmeterpris för allt vatten som 
produceras på Karlstads samtliga vattenverk. Det genomsnittliga kubikmeterpriset 
för producerad mängd dricksvatten under 2012 uppgick till 1,51 kronor per m3. 
Därutöver betalar de för ”sin andel” i kapitaltjänstkostnad och driftadministration 
för Sörmons vattenverk.  
 
Förvaltningen anser att en reducering av vattenavgiften kan vara rimlig då det är en 
större mängd vatten som KGVF kommer att köpa även under 2013 (och troligen 
2014). Förvaltningen föreslår att motsvarande princip för prissättning som 
Hammarö kommun betalar kan tillämpas även gentemot KGVF under 2013.  
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Utöver den genomsnittliga produktionskostnaden per m3 tillkommer kostnadsandel 
i kapitaltjänstkostnader för Sörmon och del i administrations- och driftlednings-
kostnader utifrån 2012 års redovisning. Omvandlat till ett totalt m3-pris blir det 
1,99 kronor per m3. Detta pris föreslås KGVF debiteras utifrån förbrukad mängd 
vatten tertialvis. Principen för framräknat kubikmeterpris föreslås gälla även 2014, 
men då utifrån utfallsiffror för 2013.  
 
 
 
Hans Wennerholm Eva-Lena Beiron 
teknik- och fastighetsdirektör enhetschef 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Karlstad Grums Vattenverksförbund 
Tomas Rhodiner, teknik- och fastighetsförvaltningen 
Eva-Lena Beiron, teknik- och fastighetsförvaltningen 


