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Organ Nordanstig Vatten AB 

 

Datum 2020-12-18 

 

Tid Kl. 09:00-09:25 

 

Plats MittSverige Vatten & Avfalls kontor,  

Stuvarvägen 17, konferensrum Lagfors 

 

Ledamöter Carina Ohlson Ordförande (via Skype) 

 Sven-Åke Eriksson Vice ordförande (via Skype) 

 Stefan Nybom (via Skype) 

 Kaj Engström (via Skype) 

 Peter Åström (via Skype) 

  

Frånvarande Johan Norrby 

ledamöter Kent Hammarström 

 

Frånvarande Lars-Erik Löfdahl Vision (via Skype) 

personalrepresentanter Jörgen Unander Kommunal (via Skype) 

     

 

Övriga Tomas Larsson Avd.chef Affärsområde VA 

 Ewa Thorén Avd.chef Verksamhetsstöd 

  

  

 Protokollet omfattar §§ 40-43 

 

Justeras 

 

Carina Ohlson Peter Åström 

Ordförande Justerare 

 

 

Ewa Thorén 

Sekreterare  
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§ 40 Sammanträdets öppnande 
Ordföranden förklarar mötet öppnat. 

– – – – 

 

§ 40A Val av protokollsjusterare 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås  

Peter Åström. 

 
– – – – 

 

§ 40B Godkännande av dagordning 
Styrelsen beslutar 

 

att godkänna föreslagen dagordning. 

 

– – – – 

 

§ 40C Godkännande av föregående protokoll 
Styrelsen beslutar 

 

att godkänna protokoll från styrelsemöte 2020-10-28.  

 

 

– – – – 
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BESLUTSÄRENDEN 
 
§ 41 Utökning av budget Strömsbruk 

avloppsreningsverk, slamavvattnare 
Beslut  

Styrelsen beslutar  

 

att godkänna föredragningen;  

att godkänna utökning av budgeten för projekt Strömsbruk 

avloppsreningsverk, ny avvattnare med 0,5 mnkr till  

totalt 2,4 mnkr; samt 

att installationen sker inom 2020 års rambudget samt att 

idrifttagning och återrapportering kommer utföras inom  

2021 års rambudget. 

 

Ärendet 

2020-05-27, § 18, fattade styrelsen ett investeringsbeslut för 

avloppsreningsverket i Strömsbruk för att säkerställa avvattningen. 

Följande tre alternativ ställdes mot varandra: 

1. Installation av en ny centrifug 

2. Installation av ny avvattnare av skruvpresstyp 

3. Transport av slam till Bergsjö avloppsreningsverk för 

avvattning 

Den ursprungliga utredningen pekade på att en ny centrifug var det 

mest fördelaktiga alternativet och styrelsen fattade ett 

investeringsbeslut på 1,9 mnkr. 

Utifrån den omvärldsbevakning som gjordes i den ursprungliga 

utredningen bedömdes värdet på upphandlingen av en ny centrifug 

ligga under gränsen för direktupphandling. Upphandlingen 

genomfördes, men fick avbrytas eftersom inkomna anbud låg över 

beloppsgränsen.  
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Ett omtag gjordes i projektet utifrån de nya ekonomiska 

förutsättningarna. Utredningen visade på behovet av att genomföra  

en upphandling med en utvärdering av totalkostnaden för utrustningen 

under 10 år (så kallad livscykelkostnadsanalys, LCC). I totalkostnaden 

ingick investeringskostnaden, men även kvittblivningskostnader, 

polymerförbrukning, maskinunderhåll samt energiförbrukning.  

Utfallet av upphandlingen gav att alternativet med ny avvattnare  

av skruvpresstyp har den lägsta totalkostnaden för utrustningen  

under 10 år. Dock blir summan för den initiala investeringen högre  

än tidigare beslutad budget för projektet. 

Ovanstående medför ökade kostnader för investeringsprojektet med 

0,5 mnkr. Det innebär att ett utökat investeringsbeslut behöver fattas 

på 0,5 mnkr till en total budget på 2,4 mnkr.  

Den utökade investeringsnivån kommer att hanteras inom befintlig 

investeringsram för NVAB under 2020 och 2021. 

Styrelsen diskuterar och följande frågor ställs av Peter Åström: 

- påverkar investeringsbeslutet övriga investeringsbehov 

- är livskostnadsanalysen på 10 år en relevant tidsperiod 

- hur reservdelsförsörjningen ut för utrustningen 

Tomas Larsson svarar att investeringsbeslutet inte påverkar övriga 

planerade investeringar. Den årliga investeringsramen planeras till  

80 procent för att ha utrymme för oförutsett. Vald tid för 

livskostnadsanalysen stämmer väl överens med avskrivningstiden för 

utrustningen, som är 10 år. Reservdelsförsörjningen är god och 

investeringen är en standardutrustning som även används på andra 

anläggningar inom MSVA-gruppen. 

 

Beslutsunderlag  

 Beslutsärende Utökning av budget Strömsbruk 

avloppsreningsverk, slamavvattnare 

 
– – – – 
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§ 42 Övriga frågor och nästa sammanträde 
Kort information utifrån verksamhetsfråga vid ägarsamråd. 

Tomas Larsson informerar om att vid ägarsamrådet diskuterades första 

delen i vägvalsutredning för Mellanfjärden, som skickades till 

Nordanstigs kommun i november 2017. Innan ett inriktningsbeslut 

fattades skulle vattenförsörjningsplanen för Nordanstig genomföras. 

Arbetet med vattenförsörjningsplanen pågår. Kommunen har  

dock behov av information och dialog gällande VA-försörjningen  

i Mellanfjärden innan planen är klar. 

Utifrån ovanstående pågår ett arbete i bolaget att ta fram önskad 

information, som kommer översändas till Nordanstigs kommun i mitten 

på januari 2021. Informationen kommer också delges för kännedom till 

styrelsen i NVAB. 

 

Nästa sammanträde; Strategidag MSVA-gruppen 

Planerat innehåll är uppförandekod på förmiddagen och under 

eftermiddagen finns två alternativ att delta på -  avfallstaxa eller 

miljörapporter för VA-bolagen. 

Datum: 2020-12-18 

Tid: Cirka 09:30-15:30 

Plats: Via Skype 

 

– – – – 

 

 

§ 43 Avslutning 
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet. 

 

– – – – 


