Förvaltningsberättelse 2017
Vatten och avlopp (VA) Ånge kommun
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ska verksamheten bokföras och redovisas
enligt god redovisningssed där resultat- och balansräkningar redovisas särskilt och där det
framgår hur kostnader som är gemensamma med andra verksamheter har fördelats. Enligt
lagen ska redovisningen även finnas tillgänglig när den är fastställd, motivet är att tillgodose
behovet att kontrollera att rätt VA-avgifter tas ut (§ 50). Avgifterna får inte överskrida de
kostnader som är nödvändiga för att driva verksamheten (§30).
I Ånge kommun finns det 11 kommunala vattenverk och 23 kommunala reningsanläggningar.
Totalt distribueras 1,3 miljoner m³ vatten och 1,5 miljoner m³ vatten renas i de kommunala
reningsanläggningarna.
Antalet abonnemang är ca 2 800 st varav 410 st övriga lokaler med mätare, 2 200 abonnenter
är villor och 150 fritidshus. Det sammanlagda vatten- och avloppsledningsnätet är ca 430 km
långt varav 230 km är dricksvattenledning, 180 km är spillvattenledning och 20 km
dagvattenledning.
Verksamheten hade 2016 en omsättning på 23,6 mkr.
Årets händelser
Under året har vi renoverat ledningar i Ånge och Ljungaverk.
Reningsanläggningen i Glagårn i Ovansjö har blivit kompletterad med en infiltration.
Tryckstegsanläggningarna i Ovansjö och Ringdalen som pumpar dricksvatten till Alby har fått
nya pumpar, ventiler och backventiler.
Beslut har tagits på att bygga ett nytt reningsverk i Fränsta och att avveckla
reningsanläggningarna i Ljungaverk och Komsta.
Överföringsledningen från Östby till Johannisberg samt driftövervakningen kommer att
slutföras under 2018.

Ekonomi
VA-verksamheten redovisar 2017 ett underskott på 841 tkr.
2917 tkr av intäkterna 2017 har fonderats till framtida investeringar. För åren 2015 -2017 blir
ackumulerat resultat 0 kr.

Internkontroll
Förutom egenkontrollprogram finns även internkontrollprogram för verksamheten.
Framtidsblick – Vatten och avlopp
Det kommer att behöva ske förändringar inom va-verksamheten i framtiden.
Skyddet på vattentäkter måste uppgraderas och nya föreskrifter på dricksvattnet medför mera
arbete och större kostnader. Ökade krav på rening av avloppsvattnet och hantering av
slammet är frågor som behövs tittas på. Det kommer också bli en utmaning att anställa
personal som är utbildad för driva va-verksamheten.

Förnyelser av gamla anläggningar och högre krav på miljö, arbetsmiljö och öka takten på
ledningsförnyelsen på vatten och spillvattenledningarna kommer att bli en stor utmaning.
Va-kunderna måste ju kunna få rimliga avgifter i framtiden.
Under 2018 finns pengar avsatta i investeringsbudgeten för:
- Utbyte av va-ledningar: 1 900 tkr
- Avloppsreningsprojekt: Fränsta- Torpshammar: 2 000 tkr
- Överföringsledning: Östby – Johannisberg: 3 500 tk
- Driftövervakning: 3 000 tkr
- Skydd av vattentäkter: 650 tkr

Kommunala vatten- och avloppsavgifter
Ett hushåll (villa) som är ansluten till kommunalt VA betalar fast avgift per år enligt följande:
Vatten och avlopp
7 656 kr
Enbart vatten
3 056 kr
Enbart avlopp
4 600 kr
För ett fritidshus är avgiften:
Vatten och avlopp
5 969 kr
Enbart vatten
2 381 kr
Enbart avlopp
3 588 kr
Priserna är inklusive moms.
För övriga lokaler se VA-taxa 2015 antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, § 93.
Hela VA-taxan finns på kommunens hemsida.
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12
1 Fredriksdal vattenverk försörjer även Ljungaverk, Fränsta och Torpshammar
2 Ånge vattenverk försörjer även Alby, Ovansjö, Boltjärn, Hallsta, Parteboda, Önsta,
Byn, Erikslund och Borgsjöbyn.

Information om den ekonomiska redovisningen
I redovisningen av VA-verksamheten ingår det som bokförts på ansvarsområdena för VAverk centrala kostnader, Ofördelat VA-personal, Vattenverk, VA-ledningar, Ledningskartor,
Skadeersättningar, Besiktning och mätning VA, Avloppspumpstationer, Reningsverk.
I de bokförda kostnaderna ingår fördelning av gemensamma kostnader inom tekniska
förvaltningen.
Kundfordringarna redovisas till bokfört. Värdereglering av kundfordran har gjorts men
kostnaderna har bokförts under finansiering. Leverantörsskulder redovisas till bokfört värde.
Eventuella leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Undantag är grävare som
redovisas som finansiell leasing. Leasingen av gräveren avslutas under 2017.
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för
eventuella investeringsbidrag och planenliga avskrivningar. Anslutningsavgifter och
investeringsbidrag redovisas i balansräkningen som långfristig skuld och avräknas som
periodiserad intäkt.
Avskrivningar beräknas från det att anläggningen tas i bruk. Avskrivningstiden anpassas till
tillgångens bedömda ekonomiska livslängd.
Inom den tekniska förvaltningen fördelas kostnader som är gemensamma en gång per år.
Ingen uppräkning för 2017 har skett.
Gemensamma kostnader
Tekniska kontoret adm
Future (adm.stöd)
Geosecma Va kartor
Övrigt, material, porto mm

Summa

690 000 kr

Centrala kostnader har fördelats utifrån VA-verksamhetens personalkostnad i förhållande till
kommunens totala personalkostnad.
Följande kostnader har fördelats till VA-verksamheten
Kommunledning
Kommunkansliet
Personalavdelning
Ekonomiavdelning
Summa
538 000 kr

