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§25

§26

§27

§28

§29

§30

§31

§32

Öppnande av möte
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

Val av protokollförare

Till protokollförare utsågs Marre-Louise Scanlan. En närvarokontroll av deitagare genomfördes.

Val avjusterare
Beslutadas attlämte 'ordförande och vd utse Sven Hugosson att Justera dagens

protokoll. Noterades att protokollet kommer attJusteras digitalt.

Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoli god kändes och lades till handlingarna.

Personal och organisation Bilaga 1

Ras/agsvatten 2.0

Christian Wiklund informerade om arbetet med Roslagsvatten 2.0 och ”Topp 5 om 5”.

Uppföljning av de mål som används för att utveckla verksamheten förevlsades.

Kundserviceuppdrag

Ett förnyat avtal med Täby aVSeende Kundservice för VA har tecknats på fem år Gällande

hantering av Kundservice för Avfall har Ekerö kommun äterkommlt med ett avtalsförslag.

VA ' Bilaga 2

Ulf Kjellberg Informerade om pågående arbeten och projekt.

Ett stort antal pågående större projekt har påbörjats eller kommer starta under 2021-

2022, bland annat Tuna Torg, Täljö Strandäng, Säby Hage och ValsJöskogen.

Investeringar i stora framtida projekt utan förväntade intä kter är nödvändiga,

rundmatnlng av dricksvatten Margretelund -Skärgárdsstad, ny huvudmatnlng till

Kanalstaden, samt huvudledning mellan Stava och Täljö är några exempel.

Svenskt Vatten kommenterar Isammanfattnlngen av publikationen ”Kommentarer tllI

2020 års taxestatistik" att medelvärdet av höjningar av VA-taxor I Sverige har långt kvar

till nivåer som motsvarar VA-verksamheternas verkliga behov.

VA-försörjning Bilaga 3

Bo Koller informerade om planerade reinvesterlngarl aniäggningar och Iedningsnät

under 2022 till 2024. Reningsverk och pumpstatloner åtgärdas för att renoveras och

säkra kapaciteten. Berga vattentorn renoveras och får uppdaterat skalskydd.

Större händelser
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§33

Skyfallen l slutet av maj orsakade ett flertal bräddnlngar I pumpstattoner och

reningsverk. Upp emot 59 mm regn föll I Österåkers kommun, För att komma tIHrätta

med tlliskottvattnet i splllvattennätet genomförs ett projekt att Identlflera felkopplade

fastigheter med dagvattnet kopplat till spillvattenledningar. 540 fastigheter i österåker,

främst runt Sätterfjärden och I Båtstorp och Smedby, Inspekteras under 2021.

Omorganisation /ednlngsnät

En omorganisation och nyrekryterlng planeras som ett led l arbetet att minska

underhållsskulden. Dedlkerade uppdragsteam för större relnvesterlngslnsatser ökar

andelen arbetstid för planerade åtgärder och minskar därmed andelen arbetstid för

akuta ärenden.

Status renlngsverken

Kapacitetshöjande åtgärder har vidtagits vid Margretelunds reningsverk efter att

gränsvärden överskridlts under 2021. Åtgärderna har gett förväntat resultat och

gränsvärdet för årsmedelvärdet beräknas därmed underskrldas.

Covld«analys

En ana|ys av halten av covld-vlrus I avioppsvattnat utförs vid Margretelunds reningsverk

sedan ett antal veckor tillbaka.
-

Avfallstaxa
B“asa 4"5

Peter Nyström lnformerade om ett omfattande arbete som genomförts för en ny

struktur för avfallstaxan. En tydligare uppdelning mellan gru ndavglft och rörliga

kostnader har resulteratl att fasta kostnader som ska påverka grundavglften Inte längre

belastar rörliga kostnader. Förslaget till ny taxa Innebär en sänkning av avgiften för de

flesta kunder.

En grundavg|ft för tömning av slam (enskilt avlopp) föreslås lnföras.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att föreslå kommunfullmäktige att besluta om Införandet av gru ndavglft för

slam från 2022
- att föreslå kommunalfullmäktlge att beslutä att ta bort subventlonen på

slamtömnlng för permanentboende I skärgården

- att föreslå kommunfullmäktige att besluta om omfördelnlng av avfaltstaxan för

2022
- att föreslå kommunfullmäktige att besluta att den nya avfallstaxan ska börJa

gälla från och med den 1 Januari 2022 eller vid den senare tidpunkt

kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft

- att föreslå kommunfulimäkttge att delegera redaktionella förändringar av

avfallstaxan tlll österåkersvattens AB styrelse
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§34 Avfall och miljölogistik Bilaga 5

§35

§36

Peter Nyström Informerade om pågående arbeten och projekt.

Brännbacken ÄVC
Nytt säkerhetsskåp för mottagande av bilbatterier har medfört att bilbatterier återigen

kan lämnas vid ÅVCn, Ny allmänbelysnlng är försenad några veckor pågrund av

fraktbåtsolyckan i Suezkanalen. Automatisk fakturering av företagskunder har startat,

närmare 500 kunder har redan fått en automatiskt genererad faktura.

ÄVCIngmarsö
Inga Inkomna anbud vid den genomförda upphandlingen och ny konkurrensutsättning

genomförs nu. Planerad byggstart efter sommaren och Invigning under senhösten 2021.

Pilotprojekt

En test av gemensamhetsbehållare med sensorer som mäter fyllnadsgrad | behållaren

genomförs I skärgården.

Bostadsnära Insamling av sorterade förpackningar pá ingmarsö I samarbete med TMR
testas i sex månader.

Ekonomi Bilaga 5

Maria Appel redovlsade delårsresultatet per 30/4-2021 samt prognos per 31/12-2021
och svarade på styrelsens frågor. Prognosen för helåret visar på ett betydligt bättre

resultat än budgeterat.

Balansräkning och solldltet redovisades.

Resultat- och investeringsbudget 2022 - 2024 Bliaga 7-9

Maria Appel presenterade budget och verksamhetsplan 2022 - 2024 för

österäkersvatten AB och redogjorde för den medvetna strategin att öka andelen

anställda och minska kostnaderna för konsulter.

Jämförelse av bruknlngs- och anläggningsavglftersamt avfallsavglfter med övriga svenska

kommuner förevisades.

Beslut

Styrelsen beslutade:

- om resultat- och Investerlngsbudget för 2022 och prognos för 2023 - 2024
- att föreslå kommunfullmäktige att besluta om höjning av VA-bruknlngstaxan

med 4,0 procent för 2022
- att föreslå kommunfullmäktig att besluta om höjning av VA-anläggningstaxan

med 7,0 procent för 2022
- att föreslå kommunfullmäktige att besiuta om förändrlng av ”§15 övriga

avgifter” enligt redovisat förslag
- att föreslå kommunalfullmäktlge att besluta att den nya VA-taxan ska börja gälla

från den ljanuarl 2022 eller vid den senare tidpunkt kommunfullmäktiges
beslut vinner laga kraft
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- att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt Roslagsvatten AB att genomföra

nödvändiga redaktionella tillägg i taxorna

- att uppta nya [än för VA med kommunal borgen med 65,0 mkrför 2022, beviljad

borgen finns

- att uppta nya iån för avfall med kommunal borgen med 12,0 mkr för 2022, för

beslut om borgen I kommunfullmäktige

§37 Vd informerar
ChrlstIan Wiklund lnformerade om'den genomförda upphandlingen av samverkansparti

ÖVAR-projaktet. 1/7-2021 sker första styrgruppsmöte för samverkansprojektet.

§38 NYAB
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.nu-nu.-

Bilaga xx-.xx

Mattias Skarellus Informerade om arbetet med bildandet av NYAB, det gemensamma

dotterbolaget tlll österâkersvatten och Vaxholmsvatten. Under vecka 27 planeras

styrelsemöte och bolagsstämma i NYAB att hållas.

Beslut

Styrelsen beslutade att:

- notera att kommunfullmäktige I Österåker och Vaxholm samt RoslagSVatten AB

godkänt genomförandet I Beslutsärendet
'

- genomföra åtgärder enligt Beslutsärandet och härlgenom fatta de I

Beslutsärendet formu|erade besluten samt verkställa desamma
- föreslå att bolagsstämman fattar beslut att:

förvärva Iageraktlebolag "NYAB” och uppdra

åt Roslagsvatten att genomföra köpet och

fastställa uppgifter för antal aktier, aktie_

kapital I enlighet med bolagsordning och

övriga handlingar

uppdra åt Mathias Llndow att företräda

Österåkersvatten AB vId kommande
bolagsstämma I NYAB och där rösta för

genomförande i enlighet med Besluts-

ärendet

överlåta del av fastigheten Österåker

Margreteiund 16:95 till NYAB i alltväsentllgt

enligt villkor i utkast till fastighets-

överiätelseavtal

Överlåta aktier I NYAB tlll Vaxholmsvatten AB

i allt väsentligt enligt utkast till aktie-

överlåtelseavtal

Österäkersvatten AB ska ingå aktleägaravtal

avseende ägandet av NYAB, I allt väsentligt

enligt villkor | utkast till aktieägaravtal

uppdra åt Christlan Wlklund att förhandla

och genomföra de ändringar och/eller t1llägg

som kan krävas I samband med att

dokumentationen färdigställs

uppdra åt Bror Jansson att för bolagets

räknlng (a) vidta ovannämnda
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rättshandlingar, och (b) underteckna all

dokumentation som är nödvändig för

genomförandet.

539 Nästa möte

§40

17/6-2021 kl. 09.00 årsstämma

29/9-2021 kl. 15.00 styrelsemöte

1/12-2021 kl. 15.00 styrelsemöte

Mötet avslutades
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvatten 2022-2024
Klicka här och skriv din text

Fastställd på Österåkersvattens styrelsemöte 2021-06-09

Budgetförslag Österåkersvatten 2022-2024

Beslutsförslag

1.

2.

3.

Att besluta om resultat- och investeringsbudget för 2022 och prognos för 20234024.

Att besluta cm en taxehöJnlng av brukningstaxan för 2022 på 4,0%. För vidare beslut I

kommunfullmäktige.

Att besluta om en taxehöjning av anläggningstaxa för 2022 på 7,0 %. För vidare beslut I

kommunfullmäktige.

Att besluta om Införande av grundavglft på slamtaxan 2022. För vidare beslut i kommunfullmäktige.

Att besluta om omfördelnlng av avfallstaxan för 2022. För vidare beslut i kommunfulimäktlge.

Att föreslå för kommunfullmäktige att besluta att den nya VA- och Avfallstaxan ska börja gälla från

och med den 1januar12022 eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut

Att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av taxorna till Österåkersvatten AB:s

styrelse.

Att besluta om nya län för VA med kommunal borgen med 65,0 mkr för 2022. Beviljad borgen finns.

Att besluta om nya län för avfall med kommunal borgen med 12,0 mkr för 2022. För vidare beslut I

kommunfullmäktige.
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Verksamhetsplan 2022

ROSLAGSVATI'EN -
I VÅRA BARNBARNS TJÄNST

Vårt uppdrag på Roslagsvatten är att säkra tillgången på vatten, avloppsrening och avfallshantering I fem av

Sve rlges mest snabbväxande kommuner. Samtidigt står svensk VA-Infrastru ktur och avfallshanterlng inför

stora Investeringar de kommande åren med en ökande befolkning och klimatförändringar som kräver mer

långsiktiga och hållbara Iösnlngarför att möta morgondagens behov.

Sedan ttdigare har en av utmaningarna för Roslagsvatten varit att förstärka både Iednlngsnät och reningsverk

då kapacitetstaket för vad anläggningen en gång var designad för börjar att nås, utbyggnaden av VA-

an|äggnlngar "konkurrerar" samtidigt med många Intressenter om plats i mark och utbyggnadstakt.

Parallellt ökar kraven på vad anläggningar ska prestera samtldlgt som klimatförändringarna belastar

systemet på ett helt annat sätt än tidigare. Högre krav ställs även på'Roslagsvatten gällande

avfailshanterlngen på grund av ändrade arbetsmiljökrav samtidigt som effektivare planering av

hä mtnlngsscheman för att minska påverkan på miljön negátlvt ökar. Det har även skett ett skifta vad gäller

informationsbehovet för framtida och befintliga kunder till Roslagsvatten I vilken uppdaterad

kommunikation 1 realtid Om drlftstörningar är grundläggande. Lagkraven för tlllgänglighetsanpassad

lnformatlon har skärpts vllket ställer ytterligare krav på att rätt Information kommer till rätt målgrupp vid

rätt tidpunkt. Digitalisering gentemot kund ilksom internt på Roslagsvatten är av yttersta vikt och därför

pågår arbetet med att ta fram och säkerställa en digital plattform för vilken sathga system ska kopplas mot.

På detta sätt ärförhoppningen att vI bättre ska kunna agera proaktivt och föruts'e eventuella drlftstörnlngar

och I dessa fall kommunicera I realtid med Roslagsvattens kunder.

Roslagsvattens verksamhet är taxeflnanslerad och verksamheterna ska bedrivas till lägsta nödvändlga

kostnad. Roslagsvattens stäilnlng ger möjligheter, men med det kommer även ett starkt ansvarstagande och

respekt för att verksamheten hanteras kostnadseffektivt och med tillräckliga marginaler som medger

lnfrastrukturInvesteringar till gagn för brukare och ägare.

Åldrande anläggningar kräver re-lnvesterlngar och nya lösningar för att möta morgondagens behov. Under

kommande år planeras därför nödvändig upprustning och renovering för att kunna upprätthålla en säker och

Jämn drift. Samtidigt påbörjas även tre av de största infrastruktursatsnlngarna l Roslagsvattens hlstorla: en

eventuell anslutning av Knivsta kommun till Käppalaverket, ett nytt reningsverk l Margretelund och slutligen

en eventuell anslutning av Ekerö kommun till SYVAB.

Taxorna inom vatten- och avloppsreningen har stigit under de senaste åren och det är en trend som är

genomgående inom svenska VA-Infrastruktur. Roslagsvatten ser Inget undantag för de fem kommuner som

Ingår I företagets verksamhetsområde. Arbetet fortgår därför med att utveclda taxan efter dagens behov,

som förväntas leda till justeringar av taxornas lnbördes parametrar såväl som den totala taxenlvån. Inom

avfall- och miljölogistik styrs Roslagsvatten av behov och effektiv service från ägarkommunerna och kunder,

vilket kräver långsiktiga planeringar och investeringar. Två nya avfallsplaner ärframtagna och

utvecklingsarbetet fortskrider 1 rask takt parallellt med att nya direktlv tas fram på nationell och europeisk

nivå. Att stabilisera taxeutvecklingen inom Roslagsvattens båda affärsområden på sikt är av väsentlig

betydelse.
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Under 2020 fortsatte det omfatta nde förändringsarbetet som påbörjades 2019 med syftet att uppnå målet

"Topp 5 om 5” - att Roslagsvatten om fem år ska bn topp 5 av alla VA- och avfallsbolag i Sverige. Under året

etablerades nya värderingar och vägledande principer som ett komplement till visionen och målet och

utvecklandet av det agila arbetssättet med ”puls" har fortsatt och är nu ett etablerat arbetssätt Internt på

företaget.

ÖSTERÅKERSVATTEN

YA

Utmgningar. investeringar och finansiering

Det är mycket som ska hända i Österåkers kommun I och med satsnlngarna för genomförandet av

Sverlgeförhandltngen därflera tusen lägenheter ska byggas de kommande 10- '15 åren.

Omvandlingsområden ska prioriteras samt ett antal stora exploateringar ska genomföras I strategisk ordning.

Vi är I full fart med planering av det nya reningsverket I Margretelund. Detta är nyckelprojektet I kommunen

för att möjliggöra kommande utveckling samt säkra drift och kvalitet på det renade avloppsvattnet. Verket

som ska ta hand om både Österåkers och Vaxholms spillvatten ska byggas I tre etapper där etapp 1 ska vara

klar under 2026 och kommande etapper anpassas till framtida belastnlngsprognoser. En komplex investering

i miljardklassen och hlttllls den i särklass största enskilda investering I kommunen.

När det nya bolaget för reningsverket är bildat kommer en separat budget att upprättas. Tills det är klart

budgeteras enligt överenskommet Österåkers andel av verket I Österäkersvatten och Vaxholms andel I

Vaxho|msvatten.
'

Pågående planering Inför planläggning, så kallade planprogram, görs på flera områden I kommunen. Den

stora utmaningen här är ombyggnaden av Åkersberga Centrum där I stort sätt allt VA ska flyttas och/eller

förstärkas för kommande behov. Detta är ett arbete som genomförs Itätt samarbete med kommunen.

Vatten och avlopp är något sam ofta päVerkar mer än enbart tänkt planområde och dessutom måste tidigt i

'

projekten kräver att etapplndelningar och helhetslösningar säkras tidigt.

Övrlga Planprogram som pågår är:

- Hacksta - Berga som ansiuter mot Åkersberga centrum från norr och påverkar centrum med både

dagvatten och splilvattenbelastnlng. Här ska inte så mycket av VAwanläggnlngen påverkas mer än

ökad belastning. Viss fördröjning och rening av dagvatten måste byggas.

- Åkers Runö är ett programområde där många stora exploateringar ska genomföras samtidigt som

statlonsområdet ska bli mer stadslikt. Här är utmanlngen mer hur den stora mängden splllvatten ska

transporteras till det nya verket i Margretelu nd samt säkra drlcksvattenförsörjningen. Dagens

våtmarks- och översvämningsområden längs Runö-diket måste byggas om med dagvattenhanterlng

uppströms.
- Täljö - Gottsunda är ett område med både omvandlings- och exploateringsytor. Även här är det ett

statlonsområde som ska förtätas med viss service. Genom detta område ska framtida

huvud|edningar för rundmatnlng från norr till söder byggas, men även In mot centrum via framtida

Kanalstaden.

Linanäs har verksamhetsområden för dricksvatten och spillvatten. Behovet att utöka detta I omgivande

områden där framförallt säsongsboende som blir mer och mer permanent är stort. Några tänkta
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exploate ringar finns även som efterfrågar allmänt VA. I dagsläget är det svårt att ansluta fler kunder då

renlngsverket går fullt. Här kan finnas möjlighet till fler abonnenter om lnläckaget minskas. Kapacitet på

drlckvattensidan finns. Området ligger i kommunens prioriterade område för VA-utredning och detta måsta

samordnas med framtagande av detaljplaner.

Dagvattenhanterlng och ansvarsgränser är en het fråga lVA-Svertge Just nu. Det är stort fokus på dagvatten I

nya detaljplaner samt att regler för ansvar förankras iflera iagar/förordningar. Detta kräver kunskap och ett

bra samarbete mailen VA-huvudman och Kommunen. Det är hård konkurrens om ytor inom blivande

detaljplaner där dagvattenhanteringen kräver ytor som annars skulle bebyggas och med det sänker den

ekonomiska möjllgheten att räkna hem en expioatering.

I samband med den ökande befolkningen I kommunen OCh alla nya bostadsområden behöver flera av våra

huvudlednlngar förstärkas och nya matningar och överföringar byggas. Detta är oftast stora InVesterIngar

som Inte ger någon Intäkt och bör planeras in I tiden med de nya behoven. lnte för mig InVestjerIng, men

Inte heller en för sen satsning som förskjuter den kommunala utvecklingen I tiden.

Det är fortsatt en stor utmaning ätt få tag på personal med rätt kompetens. Stor planerings- och

utbyggnadstakt kräver resurser på alla nivåer: planering, granskning, kontroll, kundkontakt, ekonoml, Jurldlk,

upphandling, system och drift. v

Förnyelse av VA-anläggningar behöver prlorlteras. Betydligt mer resurser behövs och kommer att satsas I

detta område. Arbetet med framtagande av en strategisk förnyelseplan pågår. Utifrån den tas sedan årligen

en plan för de närmaste årens förnyelsesatsnlngar fram. I VA-Sverlge räknar vi ofta med en livslängd på ca.

100 år för ledningsnät men medelå|dern Ivåra nåt är betydligt yngre. Nyckelfrågor i den strategiska

förnyelseplanen är var vI ska ligga l förnyelsetakten för att vara lfas och hur vi ska prlorltera.

Status och kapacitetsgränser

Det befintliga reningsverket I Margretelund har idag ett mindre utwmme för ytterllgare anslutna.

Upprustningen av verket för att klara de närmaste årens tillkommande belastning I väntan på det nya verket

är en utmaning.

För att kunna exploatera områden västerut I enlighet med gällande VA-plan behöver en ny

överföringslednlng för splllvatten byggas för att avlasta centrala delar av Åkersberga och Österskär där

Iedningsnätet på flera sträckor är maxbelastat. Planeringen för detta pågår och ska samordnas med behov

från kommande utbyggnad l Kanalstaden och Näsängen. Det är tänkt att en ny trycklednlng för splllvatten

ska dras från P12 Sâgvägen mot det nya reningsverket.

Även i Åkersberga centrum är det hög belastning på spillvattensystemet. Det är planerat att bygga upptill

2000 nya lägenheter där samt ytterligare belastning frân kommande bebyggelse Inom Hacksta - Berga

planprogramsområde. För att avlasta centrum kommer spillvattenflödet från P13 vändas och Istället gå t||l

P12 och vidare genom den nya överföringen.

Linanäs reningsverk är fullt och hindrar vidare utveckling av VA I Llnanäsområdet. Detta delvis på grund av

stora Inläckage vid regn. Överföring av spl|lvatten till det nya reningsverket Margretelund ligger först efter

att det nya verket andra etapp är utbyggt, ca. 10 år framåt.

Roslagskulla reningsverk klarar Inte ytterligare belastning. Arbetet med ett nytt renlngsverkl Östanå pågår.
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Aktiviteter med kommunen

Iframtagande och genomförande av alla detaljplaner och planprogram har vi ett tätt samarbete med

kommunen. Detta är en förutsättning för en bra utveckling av Infrastruktur Inom kommunen. Man kan säga

v att detta är en ständigt pågående aktivitet.

Kommunansvarlge deltar regelbundet på samhäIlsbyggnadsförvaltnlngens tjänstemanna beredning som

förbereder polltlkens beslutstâg. Är även med på styrgruppsmöten på stadsbyggnadsavdelningen för

avstämning och beslut av investeringar mm.

I projektgrupper för nya detaljplaner finns representanter från Roslagsvatten. Ärllga uppföljningar av

pågående detaljplaner och närmast kommánde VA-projekt I kommunen görs tillsammans med kommunen.

Kommunen bjuder in till Iedningssamordnlngsmöten där de planerade och pågående drlftu och

underhållsarbeten redovisas. Roslagsvatten har ett nära arbete med kommunen gällande de årliga

beläggnlngsa rbetena så de betäcknlngar mm. som behöver bytas ellerjusteras samordnas.

Investeringar 2021 - 2024

Prolektgortföli Österåker

lnvesteringsbudgeten för allmänt VA baseras på kommunens översiktsplan och detaljplanearbete, tänkta

exploateringar och behov gällande miljön. Även de nyinvesterlngar som krävs för att möjllggöra kommunens

utveckling ligger med I budgeten.

Av erfarenhet vet vi att hela budgeten sällan nyttjas I den takt som planerats, men det går Inte att förutse

vilka projekt som kommer att följa planen, vilka som försenas och ellervilka oplanerade projekt som dyker

upp. Att försöka avgöra hur mycket respektive projekt kommer att kosta under ett bestämt år kan ge en

felaktig bild av vilka avvikelser som förekommer, därför väljer vi |stä|let att titta på de enskilda projéktens

totalkostnad.

Faktorer som påverkar utfallet är bland annat tidsplaner för detaljplanernas fastställande, överklaganden,

avtalsförhandlingar (exploateringar och markåtkomst), tIIlkommande utredningsbehov, fornlämningar med

mera, och det f|nns därför svårigheter att koppla ett projekts Investeringsbudget till en fast tidpunkt, och

därmed till en årlig investeringsbudget. Varje projekt behöver istället ses som en dynamisk delmängd av den

totala portföljens planerade projekt. \
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Av portföljen: GANNT-schema ovan framgår vilka pr jektsom pågår eller beräknas starta under

budgetperioden. Siffrorna anger projektets totala Investerlngsbudget/Budget Inom perioden för projektets

livslängd.

Större VA-lnvesterlngar i Österåker 2022 - 2024

- Nytt reningsverk] Margretelund -Arbetet med Österåkers och ev. Vaxho|ms nya reningsverk

kommer att pågå under hela budgetperloden där byggstart Hörsta etappen väntas bil under 2023.

Detta gigantiska projekt kommer att ha stor påverkan på både organisation och ekonomi.

- östanå reningsverk. Roslagsvatten bygger ett nytt avloppsrenlngsverk på Östanä 1:2 Intill

Grön borgsvägen som sträcker sig söderut ner mot Ljusterö färJeläge. Renlngsve rket ska ersätta det

befintliga renlngsverketl Roslagskulla och kommer att hantera befintlig och ny bebyggelse iVIra,

Roslagskulla samt Östanå. Utfärdat tIIIstånd finns för 1500 pe. Verket kommer inltialt att byggas för

att hantera 800 pe, men utformas för att kunna byggas till och hantera upp till 1500 pe. Budget på

ca. 18 Mkr med projektering 2021 och utbyggnad 20224023.

. Säby Hage med ny VA-matning till exploateringsområdet är planerat till 2021-23. Området ska

exploateras med ca. 20 enskilda hus alt. radu/kedjehus. Även en ny huvudmatning av drlcksvatten för

försörjning av Norrö- och Stavaområdet ska gå med i denna utbyggnad.

. Inom Åkersberga centrums planprogram kommer arbeten med förnye|se och förstärkningar för

kommande bebyggelse att pågå. Först ut är Västra Banvägens detaljplan som pågår och

genomförande kan bl! aktuell under budgetperiodens senare del. Även v|dare arbeten med

Järnvägsparken har påbörjas där dagvattenfrågan är I fokus.

_ Rölllngby Södra del 1 är planerad att genomföras 2021 - 2023. Inga större VA-arbeten I denna del.

Detaljplanen har delats upp i två delar där arbete med Hackstavägen och den VA«anläggnlng som

|igger i eller Intlll vägen hamnar i del 2.

- Exploatering av Tuna 6:151 förväntas gå för antagande under 2022. Trolig byggstart under 2023. Ca.

150 - 200 nya lägenheter vid Tuna station.
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Hagby Äng och Kulle, de! 1 _ en exploatering där bland annat Österåkers Golf exploaterar mot

golfbanan Det ska byggas ca. 1200 lägenheter l flera etapper. Trollg byggstart är under 2022/23.

Detaljplanen är uppdelad ltvå delar där den första delen In mot golfbanan väntas gå för antagande

under 2021. Överklagan kan väntas. Kanske byggstart 2023

Näsängens detaljplan dell väntades att vinna laga kraft under 2022. inom haka Näsängen ska det

byggas ca. 1800 lägenheter/lokaler som Ingår i den stadsmässlga utvecklingen av Kanalstaden.

Exploateringen ärtänkt att delas in i flera etapper med trolig byggstart under 2020. Hela

infrastrukturen med parker ska byggas av kommunen och beräknas kosta ca. 500 Mkrvarav VA är ca.

50 Mkr. Trollg start för genomförandet är under 2022/23.

Täljö Strandäng är en fortsättning Inom exploateringen Täljövlken. Områdets norra del som ska

exploateras av Peab och Credentia. Byggstart under 2021 och klart under hösten/vintern 2022.

Överföringsladnlng från P12 till Svlnninge/Täljö. Omläggningen behövs för att möjliggöra

exploateringar nord/väst Åkersberga. Spillvattnet kommer I väntan på ny reningsverkslösnlng att

pumpas från befintlig pumpstatlon vid Svlnnlnge Marina till Margretelunds reningsverk. l framtida

Västra kanslataden ska den nya P12 placeras med självfall från Sågvägen. I ett första skede kommer
dock befintllg P12 användas Och en tlllfänlg trycklednlng byggs. Totalt ca. 40 Mkr med projektstart

ev. 2023/24.

överföringslednlng från P49 till Margretelunds Reningsverk. En överföring direkt till Margretelunds

Reningsverk behövs då Iedningsnätet tlll P15 som det går via Idag är för k|ent. Här tar vi även höjd

för framtida spillvatten från Lewik, Brevik och Flaxenvik. Trollg byggstart 2022.

Exploateringen iSkåvsjöholm är en del av Svinnlnge och omfattar utbyggnad av ca 150 småhus samt

ny bussgata, Skåvsjöholmsvägen (egen detaljplan). Detaljplanen kommer att omarbetas med
kommunalt huvudmannaskap för vägar Inom exploateringen samt komplettering av hantering av

Jordbruksmark. Omfattningen av den nya planen är oklar då delar av tänkt byggyta ner mot vattnet

idag har strandskydd. Del mot handeln med ny skola kommer troligen först med byggstart tldlgast

2024. I och med kommunalt huvudmannaskap för vägar Inom detaljplanen kommer utbyggnad av

Infrastrukturen att genomföras av kommunen/Roslagsvatten.

Björnhammaru Omvandlingsområde l Svlnnlnge med några större fastigheter. Kommunalt

huvudmannaskap på del av vägarna l området. Lite oklart hur vi bygger VA där det är privata vägar.

Trollg utbyggnad tidigast 2023.

Västra Kanalstaden. Utbyggnad av stadsmiljö med 6000-8000 bostäder.

Ingen detaljplan är påbörjad men mycket arbete med planering och helhetstänk för VA. Ingen

byggstart under budgetperioden men projektet kommer att vara med och prägla projektering och

planering inom Åkersberga.
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Under budgetperloden kommer stora reinvesterlngar genomföras för att förlänga Iivstlden för

Margretelunds reningsverk fram till dess det nya reningsverket är på plats och drlftsatt.

De planerade åtgärderna avser bla att säkerställa kväverenlng därvl Idag ser stora risker att vI Inte

kan upprätthålla myndigheters krav övertid. Vi avser även att förnya verkets

kemIkalledoserlngsutrustnIng för att förhindra feld osertngar. Vi vill även höja vår energleffektivltet

genom riktade åtgärder I vår maskinpark. Dessa investeringarfâr en mycket kort avskrivningstld

eftersom verket kommer att vara helt avskrivet till år 2026.

Skärgårdsstad reningsverk behöver rustas upp. Detta för att säkerställa funktlon och arbetsmiljö.

Verket dras med sliten utruatnlng och delar av betongkonstruktlonen är I mycket dåligt skick.

Roslagskulla reningsverk planeras ersättas med ett nytt renlngsverk, Östanå renlngsverk, för att klara

gällande och kommande utsläppskrav samt säkerställa arbetsmiljö för drlftpersonal. Dä projektet

blivit försenåt pga oenighet med markägaren, kommer Roslagsvatten undelS 2021 fortsatt prioritera

flytt av utsläppspunkt för att eliminera utsläpp av renat splllvatten l Loån.

Äldre pumpstatloner kommer succesivt att uppru$tas med avseende på övervakningssystem. De

pumpstationer som Inte längre uppfyller dagen prestandakrav, kommer att totalrenoveras

alternatlvt ersättas med nya. -

Fortsatt Installation av reservkraftsanläggningar på kommunens mest kritiska pumpstatloner.

Nödvändiga strumplnfudringar kommer fortsätta under budgetperioden för att säkerställa

Iedningsnätets kapacitet, samt eliminera inläckage av tillskottsvatten som Idag belastar

renlngsverken.
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. Inom centrala delar av Åkersberga ärförnyelse av Iednlngsnätet påbörjad och kommer att fartgå

under perioden.

- Arbetet med att lnföra vattenklosker ! kommunen fortsätter, för att få bättre kontroll samt minska

uttaget av odeblterat vatten.

- Det återkommande re-lnvesterlngsprogrammet omfattar idag byten av flödesmätare (ny

författnlng), byte av elu/ styrskåp, byte av frekvensomformare, samt renoveringar av

förbindelsepunkter, brandposter och avstängningsventller

- Medel för oförutsedda händelser finns budgeterat, både för anläggningar och för Iednlngsnät.

- Medel finns avsatta för montering av flödesmätare enligt ny författning 2017 samt för Iednlngsrätt

och åtgärd vid översvämningar

Kassaflöde nrolektgortföll Österåker 2022 - 2024

kSE Kassaflödei Österåkers portfölj
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40
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Hämtat-Mr“ för prolektportföll Österåker 2022 - 2024

Med en statistisk betraktelse kan vi Ibland se att vi Inte behöver finansiera portföljen till 100 % utan att en

kalkylerad, erfarenhetsbaserad underflnanslering Istället är lämplig. Behovet av flnansieringsgrad är olika för

olika kommuner och ollka år. För Österåker har upparbetnlngsgraden de senaste åren legat lägre pågrund av

att projekt skjutits på framtiden. För kommande år bedömer vi att en flnanslerlngsgrad på 100% är lämplig

för nylnvesterlngar.
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Avfall & Miliölggistik

Bakgrund

Roslagsvatten ansvarar för att samla in kommunalt avfall från hushåll och verksamheter i Österåkers

kommun. Här Ingår även ansvaret för omhändertagande av avfallet samt slam från enskilda

avloppsanläggningar. .

Avfall & Miljöloglstlks huvudleverans är Insamling av kommunaltavfalH rätt tid, tlll rätt pris och till rätt

behandling perfraktlon. Affärsområdet strävar äVEn efter att öka kundvärdet genom att säkerställa

anpassad, effektiv och besvärsfrl insamling och möjllggöra för kunden att avancera i avfallstrappan. För att

nå detta behöver fastställda aktivitetsmål för affärsområdet uppfyllas.

Målet är att Roslagsvatten Inom fem år ska va ra topp fem av Sveriges kommuner enligt Avfall Sveriges

ranking ”Bästa avfallskommun" Huvudfokus under de kommande åren äratt minska avfallsmängderna, åka

› kundnöjdheten och ha rena fraktioner. Roslagsvattens kunder ska ha Sveriges lättaste soppåse.

Avfallsplan

Österåkers kommuns nya avfallsplan trädde i kraft år 2021. Den stäcker sig till år 2030 med översyn minst

vart fjärde år. Planen har sex målområden med delmål och tillhörande aktiviteter. Aktiviteterna förnyas

årligen. Uppfyllandet av målen kommer bidra till att nå målet om ”Topp 5 om 5". Under 2022 ligger fokus på

att minska mängden säck- och kärlavfall huvudsakligen genom ökad utsortering av förpackningar.
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Insamling av kommunalt avfall

Urbasar är det bolag som driver fastlandsentreprenaden för kommunalt avfall (tldlgare benämnt

hushållsavfall) l Österåkers kommun sedan 2016. Liselotte Lööf Miljö AB driver skärgårdslnsamllngen sedan

samma år. Eftersom avtalen löper ut I april 2023 kommer dessa handlas upp under 2021 och med tilldelning

tldlgt under 2022. Under 2022 kommer uppstartsaktlvlteter genomföras med tilldelade entreprenörer.

Matavfailstnsamllng erbjuds alla privatpersoner på fastlandet och öar med bro eller färjeförblndelse sedan

2020. Under 2021 till 2022 genomförs en kartläggning av hela skärgården för att klargöra förutsättningarför

insamling av matavfall även l skärgården. I kartläggningen tas även hänsyn till att förpackningar ska kunna

samlas In utsorterat och separat.

I december 2020 beslutade regeringen om att upphäva producentansvaret för returpapper. Från 2022 tar

kommunerna Istället över Insamlingsansvaret. Med nationellt stöd från Avfall Sverige planerar Roslagsvatten

för hur övertaga ndet ska gå till. Huvudspåret är att initialt ta över befintligt system från Pressretur och

därefter under 2022 fort'sätta utreda hur bästa helhetslösningen för rest- och matavfall, förpackningar och

returpapper ska utformas.

Den planerade förändringen avseende att Insamling av förpackningarske bostadsnära istället för I de så

kallade ätervinnlngsstationerna som skulle ha påbörjats under 2021 ärframflyttad till tidigast 2023.

Förpackningslndustrln ansvarar för Insamlingen och behandlingen enligt gäHande förordning. Detta ska dock

utredas igen under 2021. Det kommer Innebära stora förändringar mot nuvarande Insamling, men
fortfarande finns stora oklarheter. Inte minst avseende Insamlingen I skärgården.

Återvinningscentral samt grovavfall och farligt avfall

Investeringar avfall Österåker 20214024

. t

Budget 2024 E .
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Under 2022_ slutförs upprustningen av utrymmet för mottagning av farligt avfall och äterbruksmaterlal på

ÅVC Brännbacken. Ett helt nytt skyltsystem för sortering utifrån nordisk standard kommer även att sättas

upp under 2022.
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Under 2021 kommer en mlni-ÄVC på Ingmarsö att byggas. Den öppnas l begränsad omfattning under

2021.Under 2022 öppnas den fullskailgt med bemanning under sommarmånaderna. Övrig tid på året ges

besökarna tillgång efter att de ha genomgått en enklare utbildning. \

Efter julen 2021 och ijanuari 2022 kommer bolaget iansera en nyjulgranslnsamllngstjänst som blir en

utökning av servicen och möjligheten att lämna ifrån slgjulgranar för alla privatpersoner i kommunen. Den

mobila miljöstatlonen förfarllgt avfall kommer även att utveckias med fler stopp under 2022.

Från 2023 blir bygg- och rlvningsavfall kommunalt ansvar. Under 2022 kommer bolaget att utreda och ta

fram tJänster för kommunens invånare som lanseras tIII Januari 2023. Tjänsterna planeras inte Ingå i taxan

utan kan beställas som extratjänster.

Taxor och tjänster

Varje år görs en taxe- och tjänsteöversyn som syftar till att Identifiera rätt nivå på avfallstaxan. Avfallstaxan

ska vara aktuell och baseras på Iikställlghets- och självkostnadsprincipen. Under 2021 genomförs en grundlig

omarbetning av avfallstaxan samt Ingående tjänster. Tjänsterna anpassades till kundernas behov genom att

vara logiskt utformade och enkla att förstå. Taxeöversynen kan resultera I förändringar l fördelningen av

taxa ns parametrar. Miljöstyrnlng av avfallstaxan är ett viktigt verktyg för ökad källsortering och avveckling av

arbetsmiljömässigt eller på annat sätt Icke önskvärda tjänster. En nyhet för 2022 är också att det tlilkommer

en gru ndavgift för kunder som har enskilda avlopp. Detta för att på ett mer rättvist sätt låta kunderna betala

för de tjänsterna som nyttjas.

Ny Avfallstaxan för Österåkers kommun träder i kraft 2022.

Budgetförutsättningar

Det framtagna budgetförslaget gäller för är 2022 med prognos för 2023 och 2024 och innehåller både

intä ktér och kostnader för VA och avfall, förslag till Investeringar och'flnanslerlng, samt mål för solidlteten.

Förslaget baseras på en höjning av taXOrför brukning och anläggning.

Taxeövarsynen Inom avfall och slam, samt införande av grundavglft för slam gör att det blir en sänkning av

avfallsavgiften för 2022 och en omfördelnlng mellan avfall och slam.

2022 2023 2024

7% 7% 7%

4% 0% 3%

Taxehöjning

Taxehöjnlngar krävs för att behålla och helst öka soliditeten till 10% som är målet för att kunna ha en reserv i

bolaget för oförutsedda händelser och kostnader. Entreprenadindex som styr merparten av våra

rörelsekostnader ökar och även löneökningar. Både VA och avfallstaxan ska täcka dessa kostnader.

Anläggningstaxan ska ha full kostnadstäcknlng för kommande lnvesterlngsprojekt. Brukningstaxan måste

ökas för att täcka ökande kostnader för avskrlvningar främst från re-investerlngar där Inga intäkter erhåils.
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För att öka takten på ersättningslnvesterlngar för att minska underhållsskulden och för att minska antalet

bräddningar.

Vid positivt resultat är målsättningen att fortsätta amortera pâ lånen om tillräcklig llkvlclltet finns.

Amortering Ingår inte i budgetförslaget.

Siffror inom parantes anger föregående års slffrori kommande texter.
'

Budgeterad resultaträkning för VA och Avfall för österåkersvatten

Budget 2022-2024 Jämfört budget 2021, samt utfall 2020, anges i kkr

Erukhlñgáanlfter

Periodiserade anläggnlngsavglfter

Externslám
Ä I

Avfali
_

Övriga Intäkter

Summa intäkter

Inköp

Rörelsekostnader

Personalkostnader

Summa rörelsekostnader
'

;Res fö re avskrivningar

Avskrivningar

Res Före ñn int/kost

Bånfénetto_

IÖSVAB

Utfall

100 451

15 158

12 332

50 342

8 782

187 057

-11 854

-93 777

-43 921

-149 551

37 515

-28 265

9 250

-2 547

Budget

110 686

13 809

12 000

50 235

6 989

1.93 719

-11 546

-95 105

-51 446

-158 097
"

35 622

-31 284

'4.338

-3 445

Budget

117 805

16 563

12 009

'53 048

s 714

206 139

-12 790

"103' 294

-52 732

-168 817

37 322

-32 941

4 381

-2 798

Budget

1

121 733

i“
116199_

{

12 250

'3 54 109

i

7 214

211 503

§

-13 256

i

-104 415

|

-53 961

-171 632

|

39 871

I

-34 504

'

5 367

i

-3 785.!

Budget

125 662

18 130

12 494
5.5 191

7 314

218 790

-13 739

-106 945

-55 355

*175 039

42 752

-35 152

7 500

-5 22.1
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Budgeterad resultaträkning för VA

Brukningsavglfter
.

Övrlga Intäkter

Summa Intäkter

Jnküp.
'.

Rérçlâçkoänaqçr. . .

Personal kostnader

Summa rörelsekostnader

Budgeterad resultaträkning för Avfall."

Externé'lam

iAvfa'u

åÖnga Intäkter

Summa intäkter

,Rörelsekostnader

!

Personalkostnader

'Summa rörelsekostnader

lRes före avskrivningar

[Avskrivningar

;Res före fin int/kost

iRäntenetto

Perlodlserade anläggningsavglfher
.

Raâfäm...a.y§.ls.r1yn.ln9§.r........... ..

Avskrivningar. .

ReSerâ fin Int/mt..
.

tto

|ÖSVAB

Utfall

100 451
_

15 158

5 576

121 185

*11 854

-40 123
_

-36 256

-88 233

32 952

-25 727

7 225

-2 323

[OSVAB
| [ 1

Utfall
'

Budget Budget Budget Budget

12 332 12 000 12 009 12 250| 12 494

50 342 50 235 53 048 54 109| 55 191

3 207 3 130 3 580 4 080] 4 180

65 881 65 415 68 637 70 438 71 855

-53 653 -52 525 -55 557 »57 276| »58 030

-7 664 -9 052 -9 042 -9 424[ .9 689

-61 318 -61 589 -64 599 -66 700 -67 718

4 553 3 827 4 038 3 7381 4 147

«2 538
_

«2 673 -2 854 -3 oe1| -3 000

2 025 1 154 1 184 677! 1 147

224 -248 -213 -226'; -229
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Budget Budget Budget Budget

1__1_o _6§6_
. ...11.7 eps _121 7332_ ;gävççg

_

13 809 15 553
.

i_s 199§ “13.130

á 809 á 134i á 134! 3 134

128 304 137 502 141 065 146 925

_-_11_ 546 -;g _790 -.1._3_ 25:4“ -13 _739

54.2. §2? :4.72.37 .
"47.19% '48. 991.15.

-42 384 »43 591 -44 5375 “45 666

-96 509 -104 218 -104 932 -108 321

_31_ _795_
_

33 2__84_ _36 __1_;4I _39 §05

“128 611
'

_-3_0 öá7 -31_ 4_43|
_

-32_ 152

_

3 _185_ ;s _1_9_7
'

4591;. §45;
-3 197 -2 585 »3 ss7i -5 02;



BESKRIVNING: Budget och Verksamhetsplan för Österåkersvaltan

2022-2024

DOKUMENTID: 2021033040103

DATUM: 2021-05-16 SIDA: 15( 26)

Roslagsvatten

INTÄKTER

Påverkan av taxestruktur

En taxeöversyn som ser över samtliga VA-taxor vad gäller taxestrukturer och verksamhetsområden görs

årligen och kan påverka kommande taxejusteringar.

Bruknlngsavgifter - VA

Brukningsavgifterna är beräknade utifrån prognoser från debiteringsprogrammet med gällande taxa och en

höjning med 4% för 2022, Ingen höjning 2023 och 3% för 2024.

Prognoserna utgárfrån individuellt beräknad förbrukning per abonnent, enligt senaste mätaravläsnlng, med
tillägg för tillkommande abonnenter under året. ingen minskning av förbrukningen är beräknad eftersom det

snarare varit en liten ökning av förbrukningen de senaste åren.

Ökningen av bruknlngslntä kterna för 2022 blir 7,1 mkr jämfört budget 2021 och 17,4 merämfört förra årets

utfall.

Jämförelse brukningstaxa 2020
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Jämförelse mellan högsta, lägsta, medel i SVerige och 1 Stockholms län samt grannkommuners brukningstaxa

gällande år 2020.
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mVaxhoIm Brukningsavgifter I Roslagsvattens bolag, typhus A .

50,0% EKnIvsta
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40“' 9 000 kr

303% 7 000 kr
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103% a 000 kr

:919%
1 000 kr
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_.1 000._

Jämförelse av taxehöjnlngar och brukntngstaxa för Roslagsvattens kommuner är 2015 - 2024.

Antal VA-abonnenter och förbrukning i Österåker

Antalet VA- abonnenter har ökat det senaste året med 216 (218) stycken till 9 367. Genomsnittöknlngen de

kommande Bären är 250 (250)/år.

Förbrukning m3 per abonnent

500
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100

0

2005 2010 2015 2020 2022 2 024

-uuuösteråker -=-Vaxholm mmm Knivsta

“Valle ntuna rum-»Ekerö mRosiagsvatten

Förbrukningen har tidigare år sjunkit 'I ál|a Roslagsvattens kommuner. Från 2016 ser det ut att plana ut

något

Förbrukningen per abonnent 2022-2024 ser ut att minska något i Österåker. Därför har Inte någon reserv för

förbrukningen har budgeterats för åren 2022-2024.
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Anläggningsavgifter - VA

En taxehöjning på 7,0% ärföreslagen för 2022.

Aniäggntngsavglfterna periodiseras över 46 ârfrån år 2018. Tidigare periodlserades de över 30 år.
*

Förändringen påverkar resultat och solldltet negativt.

Anläggningsavglfterna är sammanställda enligt Investeringsportföljen och baseras på en höjning av

anläggningstaxan för 2022-2024 med 7,0% per år.

De största intäkterna för år 2022 står Ljusterö etapp 4 Västansjö med 9,6, Säbygårdsvägen med 6,2 mkr och

Brännbacken etapp 1b med 6,0 mkr.

Totalt beräknas att fakturera 39,5 mkr för 2022. Den perlodiserade intäkten bllr 16,6 mkrför 2022.

Intäkter från fakturerade anläggningsavglfter perlodlseras från och med år 2018 enligt:

År 1 10% för adminlstrationskostnader (tidigare 10% +3%) .

År 2-46 2% intäktsförs per år (tidigare 3% år 230)

Anläggnlngsavglfteri RoslagSVattans bolag, typhus A
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Jämförelse anläggningstaxa 2020
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Öcålsábäv

Jämförelse mellan högsta, lägsta, medel 1 Sverige och I Stockholms län samt grannkommuners

anläggnlngstaxa gällande år 2020.

Externslam

Beräkningen av intäkter för hämtning av slam från enskilda anläggningar utanför VA-verksamhetsområde är

beräknade utifrån prognoser från deblteringsprogrammet. lntäkterna för nästa år beräknas bii 12,6 (12,0)

mkr, med en höJn|ng av taxan med 2,0%.

Avfall

Avfallslntäktema är beräknade utlfrån prognoser från deblterlngsprogrammet och med Införande av en

grundavgif-t på slam, men inte någon generell höjning av taxan 2022. Intäkterna för nästa år beräknas bli 53,0

(50,2) mkr.

Avfallsavgiften för det Vanligaste abonnemanget för en« och tvåfamlljshus, 190 liters kärl hä mtnlng av

restav'fall och matavfall varannan vecka sänks under år 2022. Nytt prls föreslås blI 2280 kr/år. En sänkning

med 260 kr (ca 10,2%).

'

Jämförelse avfallsanift för en- och tvåfamlljshus och flerbostadshus Jämfört billigast, medel och dyrast I

Stockholms län gällande år 2020. Jämförelsen sammanställs av Avfall Sverige som samlar in taxorna från

respektive kommun.
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Vanligaste avgiften I en- och tvåfamllehus (kr/år) 2020
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Övrigg intäkter (VA gAvfgljj

Intäkterna beräknas ligga l samma nlvâ för både VA och avfall jämfört budget 2021 och lite lägre än utfall

2020. De största posterna är intäkter från ÅVC-kunder 0,9 (0,7) mkr, skrot 2,0 (2,0) mkr och avtal 3,2(3,2)

'mkr såsom kundservice till Täby och Ekerö. Motsvarande kostnader för dessa Intäkter finns under personal

och rörelsekostnader.

Inköp

Här ingår Inköp av vatten från Norrvatten samt inköp och underhåll av vattenmätare och Iäcksöknlng.

Norrvatten debiterar 70 % av sina nettokostnader som fast avgift. En prisöknlng med 4% är inlagd från 2022.
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Allt vatten som passerar kommungränsen debiteras. Det odebiterbara vattnet Inkluderar vår egen

förbrukning till spolning och rengöring. Vattenlnköpen är beräknade utifrån vattenförbrukningen för

bruknlngsavgifterria med tillägg av "andelen odeblterbart vatten".

OMKOSTNADER
\

Alla kostnader är individuellt bedömda per kostnadsslag. Någon generell uppräknlng har ej skett.

Rörelsekostnader

Rörelsekostnaderna har budgeterats 2022 för VA och Avfall med 103,3 (95,2) mkr.

Generellt ökar rörelsekostnaderna med ett par % per är pga. att VA-anläggnlngen blir större genom

lnfrastrukturutbyggnaden, samt för att ökade miljökrav leder till ökade Insatser I lednlngsnät och

renlngsprocesser. It-kostnader såsom licenser och supportavtal ökar med 0,7 mkr, företagsförsäkring med

0,6 mkr och konsultarvoden 1,7. oförutsedda kostnader är budgeterade med 1,4 mkr.

. Rörelsekostnader för VA kommer att öka med 12,0%, 5,2 mkrjämfört budget 2021.

Rörelsekostnader för avfall beräknas bli ca 4,1 mkr högre 2022 Jämfört budget 2021. Det är 7,9% högre.

Personalkostnader i Roslagsvatten

Löneöknlngar är budgeterade med 3 % från 1 april årligen. Ett par ny'a tjänster är

budgeterade för 2023. Dessa kommer främst att jobba Inom Investeringsprojekt.

Andelen anställda projektledare ökar årligen. Arbete med_ digitalisering och automation

kräver ny kompetens. Kostnader för konsulter minskar när mer personal anställs.

Support och serverhallarflyttas från fristående bolag till Österåkers kommun och personal

anställs. Då flyttas kostnader tIII personalkostnader Istället från rörelsekostnader.

Personalkostnaderna ökar pga. av att omständigheter l omvärlden förändras, vllket kräver

speclallstkunskap Inom process, tillskottsvatten, Juridik, digltallsering, automatlon, asset

management och säkerhet. Dessa kostnader kan Inte aktiveras. Även större insatser Inom

drift och underhåll ökar personalkostnaderna.

Personalomsättningen har minskat det senaste året. VI ser en ökad rörlighet på

arbetsmarknaden men efterfrågan på ovanstående kompetenser är'stor samtidigt som

utbudet är litet och dessa marknadskrafter gör att |önekostnaderna ökar något mer än

löneökningarna. Samtidigt ökar rekryteringskostnadema när fler rekryteringar genomförs.

Kostnader för kompetensutveckling ökar också I takt med att antalet anställda blir fler och

nya medarbetare är i behov av branschspecifikkompetensutveckllng. Individuell personlig

utbildningsplan är budgeterad på varje avde|nings omkostnader. Kostnader för

”kravutbildningar” såsom heta arbeten, arbete på väg, BAS-P/U uppgår till 150 kkr om året.

Dessa behöver förnyas ca vart 5:e år.
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Personalkostnader fördelas per dotterbolag iförhållande till arbetad tid. För 2022 beräknas 41 (43)% belasta

Österå kersvatten.

Avskrivningar

Avskrivningar på anläggningar görs enligt plan, med tillägg för nyanskaffnlng. Principerna för avskrivningar av

reningsverk är beräknade enligt reglerna för Ks. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över

tlllgångens bedömda nyttjandeperiod, 3-75 år.

Avskrivningarna för Margretelund uppgår till 3,1/âr fram till och med år 2026, reningsverket är därefter heit

avskrlvet. Under 2018 förlängdes avskrivningstlden med 5 är till årsskiftet 2026. Tidigare var avskrivningen

per år 5,9 mkr för Margretelu nd.

Totalt ökar avskrivningarna med 1,5 mkr 2022, ökar med 1,4 mkr för 2023 och 0,8 mkr för 2024, Itakt med
utförda Investeringar.

Rångekostngder

Österåkersvattens Iâneportföu baseras helt på rörliga räntor enligt styrelsebeslut.

De rörliga lånen beräknas ha en genomsnittlig ränta på 0,3% för åren 2022 - 2024. Till räntekostnaderna

tillkommer kommunal borgensavglft på 0,25%.

Kostnad för räntor och borgensavglft kommer att öka pga. nya lån under 2022, man bli lägre än 2021 pga

den lägre räntesatsen på 0,3%. För 2022 tillkommer lån på 77,0 mkr

Amortering

1,0 mkr amorteras årligen på länet för Åtewlnnlngscentralen på Brännbacken.

överavskrivnlnga: och ägartlllskott
|

Överavskrlvnlngar och ägartlllskott finns som en reserv för resultatutjämning över åren i bolaget.

Ägartlllskottet uppgår till 3,8 mkr och avser avfallsverksamheten.

Överavskrlvningarna beräknas öka till 92,1 mkr till årsskiftet 2021/2022 och ytterligare öka ytterligare till

93,1 mkr tlll årsskiftet 2022/2023 med detta budgetförslag.
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Ackumulerade överavskrlvningar per år I Mkr

KKR VA Avfall Totalt

2020 67 561 23 578 91 239

2021 67 649 24 484 92 132

2022 68 261 24 819 93 080

2023 69 395 23 943 93 339

2024 70 827 23 590 94 417
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Österå kersvattens överavskrlvnlngar kommer att öka llte de kommande fyra åren.

Investeringar

Investeringsförslaget för VA har genererats 1 samråd med kommunens planeringsavdelning och Inom

Roslagsvattans produktlonsavdelnlng. Avfallslnvesteringarna har avdelningen för avfall och mllJöloglstlk

arbetat fram.

Prioriterade investeringar finns redovisade I verksamhetsplanen och uppgår till belopp enllgt nedanstående

tabell.

Planerade Investeringar 2022-2024, Mkr

MKR ÅR 2022 ÅR 2023 ÅR 2024

VA 126,7 270,4 351,1

Avfall 14,4 1,8 0,2

Totalt 141,1 272,2 351,3
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*) Egen finansiering, anger utrymmet I bruknlngstaxan som finansierar relnvesterlngarna.

Lä!!

VA

lnvesterlngsförslaget finansieras med egen flnanslering och anläggningslntäkter och nya lån med 65,0 mkr

2022

I *Egen finans ll Anläggningsavglfter m'Lán

föreslås för 2022.

AVFALL

Amortering är beräknad för lånet för utbyggnaden av Brännbackens Återvinningscqntrai med 1,0 mkr per år

under 2022-2024.

Investeringarna för 2022-2024 för Avfall finansieras med egen finansiering.

Totala lån vid utgången per år, mkr

2023

Finansiering av VA-investgerlngar 2022-2024, mkr

SOQO - '

2021 2022 2023 2024

VA 383,9 447,9 656,9 950,9

Avfall 31,0 43,0 42,0 41,0

Totalt 414,9 490,9 708,9 991,9
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VA-Iån per abonnent kommer att öka de kommande åren, från ca 40 kkr till knappt 91 kkr år 2024.

BORGEN

Bevlljad kommunal borgen sedan tidigare ârflnns på totalt 75,5 mkr som Inte nyttJats för VA. Någon ny

borgen för 2022 behövs inte.

Ny borgen behöver beslutas för avfall på 12,0 mkr för 2022.

Resultat

Resultatet efter finansiella |ntäkter och kostnader för VA beräknas bII 0,6 (-6,1) mkr för 2022, 1,1 mkr för

2023 och 1,4 mkr för 2024.

Resultatet för Avfall berä'knas bli 1,0 (0,9) mkr för 2022, 0,5 mkr för 2023 och 0,9 mkr för 2024.

Resultatet efter skatt och bokslutsdlspositioner (överavskrlvnlngar) är+-0 ana âr.

Likvidlte

levldlteten för Österåkersvatten beräknas minska med 7,7 mkr för 2022-2024.

S'oliditet

Målsättningen att nå en solldltet på 10% kommer Inte att nås under perioden pga låga och negativa resultat

samt ökad lånesättnlng. Med det här budgetförslaget kommer sollditeten att ligga mellan 7,1% och 4,8% för

2022-2024.
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För nedanstående rlsker fln ns dels en reserv för oförutsedda kostnader budgeterat samt öVeravskrIvnlngar för att

kunna kompensera för negativa resultat.

0 Personal

m Att aktivering av löner pga. ändrade förutsättningar gällande Investeringar inte blir så stor som

budgeterat, vilket gör att lönekostnaderna ökar l resultatet.

En het arbetsmarknad leder till brist på kompetens, kan ge tldsförskjutning i projektetens

genomförande och ökande personalkostnader.

° Kapltalkostnader/flnanslerlng

._n Räntan ökar mer än'budgeterat. En procents ökning (utöver de budgeterade) av räntorna

betyder 4,8 mkr i ökade räntekostnader per år och motsvarar 4,1% taxeöknlng på

bru kningsavglfterna.

Att lån Inte beviljas från kreditinstitut. Just nu inte så stor.

Att räntekoster Inte är avdragsgllla fullt ut. Låg risk under den budgetperioden.

- Omkostnader

...4

Skatter och avgifter som bolaget Inte har kunnat förutsäga. Energiskatter, deponiskatter mm.

Ändrade arbetsmiljökrav, miljökrav och säkerhetskrav som medför ökade kostnader.

El- och kemikalier, ökad förbrukning eller prisöknlngar som slår hårt mot resultatet.

Klimatförändringar, skyfall, kätlaröversvämningar som leder till fler och dyra regresskostnader,

samt ökande driftskostnader pga. förändrade underhållsplaner.

- Investeringar

Att projekt med budgeterade intäkterfrån anläggningsavglfter Inte blir av.
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- Att projekt byggs sam inte flnns med i budget, särskilt ofinansierade projekt_

' Taxor/Intäkter

- Att kommunfullmäktige inte beviljar föreslagna taxehöjnlngar eller kommunal borgen och

därmed tvingar bolaget att skjuta upp planerade investeringar och aktiviteter.

Möillghetar

0 Personal

- Effektiviseringar I och med arbetet med RV 2.0. Topp 5 om 4 år.

4' Kapltálkostnader/flnanslerlng

- Inkludera Kommuninvest vid upphandling av lån till låg ränta.

-- Räntenlvån blir lägre än budgeterat

- Överllkvlditet möjliggör amortering
- Skatteflna nsierlng av delar av verksamheten, så som t ex delfinansiering av framtida

avloppslösning. Såsom madlemsavglft till Käppalaförbunder och SYVAB.

0 Omkostnader
_ Effektiviseringar i och med arbetet med RV 2.0. Topp 5 om 4 år.

- Effektivare upphandlingar som' ger lägre kostnader.

- Energibesparande åtgärder.

' Investerlngar

_ Effektivare upphandlingar som ger iägre kostnader.

. Taxor/Intäkter
- Fler externa Jobb som Innebär ökade intäkter.

'-- Att vattenförbrukningen ökar och att fler kunder än budgeterat ansluter.



B“:50e 0]

Budgetförutsättningar 2022-2024

' Öka solldltelnn (8,296) för att nå måla! på 10%

. Full kostnadsh'lcknlng (ar anläggnlnaslaxan

' Jobba med kostnadsarfaktlvlm I praxakl och I drmen Il ut taxor".

påverkas så nu som möjligt

' Nyttja överavskrlvmnlarnl om du! behöva
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Budgetförutsättningar forts.

' mätning av anlllgnlnmaxnn med 7.096 Mn :lt-2012

o Höjning Iv bvuanngauxap med 4,0% han 1/1-2022

. Införande av urundlvsmpl alumhxan Mn :ll-_1022

- Omföldalnlng av avfallslnxan Mn ill-202.2

Budgetförutsättningar forts.

. Vblravanerlngir 202:: 126,7 mkr (270,4 mkr 202! och 551,: mkr

2024

' Avfallslnverterlnaar :om 14,4 mkr (1,8 mkr 2023 och 0,2 mkr 2024)

' NyI län för VA med 65,0 mkr och für nvfull mad 12,0 mkr 1511022
'

' Rum: rlnta beräknas till [min 0.576

. Iorsenuvslft 0,25%

' Invemrlnaarnu är finanserladn till 100%.

. Overavsknunlngur öka: med 0,9 mkr 2022

& Roslagsvattan

Personal i budget
0 wncöknlngarax illlaan

- Medvelen mami att öka andtlan anställda och minska kuslnadarna

för konsulter och tarm öka kValltén

' lT-suppnrtflynas ln lill Roslaatvauen Milla: för upphandlar

- Kostnad» tillkommer för kompetens som Inna kan ak“vem slsom'.

Iso-certmerlngar, OT, Ravaq. Informallans- och lt-:Hkarhet (ms-direktiv,

GDPR), säkerhetsklassnlng [parsnml och anläggningar), dlshallmlnm

hållbarhalsredovlsnlng. .speciallnkunskap Inom process och lurldlk.

0 Han utbyggnadsiakr | alla kommuner kräverller pmjekturer, hygaledare

mm för att kunna möta kommunernas behov.

0 större Insatser Inom drift och underhåll. Fler chefer och fler

madarbalm.
. Tatalt beräknas 41% (45) belasta ömråkarsvaman

& Roslagsvalten

Resultaträkning Österåkersvatten Avfall budget
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Resultaträ kniná Österåkersvatten VA, budget

2022-2024Jmf utfall 2020 och budget 2021
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Resultaträknlng Österäkersvatren VA och avfall

budget 2022-20241mf utfall 2020 och budget

2021
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Anläggningsavgiftér i Roslagsvattens
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Förbrukning m3 per abonnent
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& Roslagsvaltan

Avfallsavgifter en- och tvåfamiljshus I
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Finansiering för ny- och

relnvesterlngar för VA

Finansiering av VA- investeringar

2022-2024, mkr
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VA-Iån per abonnent
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Investeringar avfall 2021-2024
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Soliditet i Roslagsvatten 2016-2024
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Beslutsförslag
barfüraslås att styrulsen beslutar:

1. om ruullnt- och lnvularlnuhudgat för 2022 och promo: föl' 2025.

2014;

2. att fareslü hajnlnu av VA-bruknlnutmn med 4.076 lör 20:3, fur

bulut av kommunfullmäktige:

5. att :annu hajnlns IV VA-anllsgnlnssuun mad 7.0” för 2022, för

halucav kammurxfuumukllge;

4. att 16m" förlndrlng av"615 Övriga avgifter“ anlllt tarm.. för beslut

av kommunfullmäktige;

& Roslagsvauen

Beslutsförslag forts.

5 att förasli för kommunalfullmlktlge att bulutn m den nya VA-laxan

ska har): ;alla från dan 1 Januari 2021. aller vid den :man tldunkt

kommunfullmlkllgeshallutvlnnarlaga krm

att kammunfullmlkllia uppdrar åt Roalusvmen AB att genomföra

nödvändigt ndakuonalll till!“ I |°X°ml|

7 att uppta nya län för VA mad kummunnl bargln med 85,0 mkr för

2022 (bavluad borgen annsl.

B m uppta nya lln för Mall mad kammuml borgan med 12,0 mkr für

2022. för beslut om borean l kommunfullmlkuga.

& Roslagsvatten


