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Vice ordförande

Vision
SKAF
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VD
Administrativ- och ekonomichef
Produktionschef
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Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

––––

§ 54a Val av protokollsjusterare
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Erik Sundberg.

––––

§ 54b Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutar
godkänna föreslagen dagordning.

att

––––

§ 54c Godkännande av föregående protokoll
Styrelsen beslutar
godkänna protokoll från styrelsemöte 2014-09-25

att
––––

§ 54d Kvarstående ärenden, styrelselogg
Beslut
Styrelsen beslutar
inga nya ärenden ska läggas till styrelseloggen

att

––––
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Informationer, rapporter och diskussioner

Inga informationspunkter noteras.

––––

§ 56

Föredragning av beslutsärenden § 57-58

Föredragning genomförs av beslutsärendena § 57-58 av Micael
Löfqvist och Erik Norin.
Efter föredragningarna övergår styrelsen till att fatta beslut för samtliga
ärenden.

––––
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Beslut om VA-verksamhetsområde för
Sörfjärden

Beslut
Styrelsen beslutar
att
att
att

godkänna föredragningen; samt
godkänna förslag till verksamhetsområde; samt
uppdra till VD att vidarebefordra ärendet för beslut till
Nordanstigs kommunfullmäktige.

Ärendet
Micael Löfqvist informerar om att bildande av verksamhetsområde
i Sörfjärden är ett kommunalt formellt beslut som ska ske utifrån
besluten från Länsstyrelsen och Statens VA-nämnd, och måste bildas
för att fastighetsägare ska kunna göras avgiftsskyldiga vid anslutning
till den allmänna VA-anläggningen.
Erik Norin redovisar förslaget till beslut om bildande av verksamhetsområde, samt verksamhetsområdets utsträckning. De underlag som
framarbetats bedöms vara tillräckliga för att föreslå kommunfullmäktige att besluta om verksamhetsområdets omfattning.
En detaljerad investeringskalkyl med föreslagen normaltaxa kommer
att tas fram efter att detaljprojektering och entreprenadupphandlingar
färdigställts. Investeringskalkylen beräknas vara färdig vid halvårsskiftet 2015 och ska därefter antas av ägaren innan entreprenaden påbörjas.

Beslutsunderlag
• PM Beslutsärende verksamhetsområde Sörfjärden
• Bilaga 1 Förslag verksamhetsområde Sörfjärden
• Bilaga 2 Karta verksamhetsområde Sörfjärden

––––
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Beslut om övertagande av enskild VAanläggning inom Olerstäkten

Beslut
Styrelsen beslutar
att

godkänna ställningstagande om VA-anläggningar inom
Olerstäktens samfällighetsförening vilket innebär att
gemensamhetsanläggningen ansluts som en grupp till
den allmänna VA-anläggningen med minst avgiftsskyldighet
för spillvattenändamålet.

Ärendet
Erik Norin informerar om att MittSverige Vatten under 2014 utfört
inledande informations- och utredningsarbeten gällande VAutbyggnaden i Sörfjärden, bland annat avseende ny vattentäkt inkl. teknikval, tillstånd för avloppsanläggning, ledningsnätsutformning samt
anslutningsrutiner.
En del av utredningen har varit att bedöma hur ingående VAanläggningar i Olerstäktens samfällighetsförening ska hanteras i
förhållande till den allmänna VA-anläggningen. Vattentjänstlagen säger
i 39 § att befintliga VA-anläggningar inom verksamhetsområdet kan
inlösas och användas som del i den allmänna anläggningen.
För att kunna ta ställning till Olerstäktens VA-anläggningar har bolaget
utrett möjligheten att utnyttja Olerstäktens vattenverk respektive ledningsnät i den allmänna anläggningen. Utredningarna visar sammantaget att VA-huvudmannen inte har skäl att lösa in befintliga VAanläggningar inom Olerstäkten, eftersom det skulle kräva omfattande
ombyggnads- och upprustningsarbeten av Olerstäktens vattenverk.
När VA-huvudmannen inte har skäl att överta vattenverket blir det
heller inte rimligt att lösa in VA-ledningsnätet.
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Utifrån ovanstående föreslås att Olerstäkten ansluts som grupp och görs
avgiftsskyldig för minst spillvattenanslutningen. Detta under förutsättning att föreningen har för avsikt att fortsätta producera dricksvatten till
sina medlemmar. Kvalitets- och kapacitetsmässigt prövas detta utifrån
upprättad rutin.

Beslutsunderlag
• PM Beslutsärende Olerstäkten Sörfjärden
• Bilaga 1 Utredningar Olerstäkten

––––
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Övriga frågor och nästa sammanträde

Inga övriga frågor noteras.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte 28 november 2014 kl 09.00
Plats: MittSverige Vattens kontor

––––

§ 60

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sedan sammanträdet.

––––
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