ÅRSMELDING 2012

Balsfjord Kommunalteknikk KF

Balsfjord Kommunal Teknikk KF, er opprettet med hjemmel i kommunelovens kap.11.
Formålet er å forestå kommunens VAR område. Vann, Avløp og Renovasjon. Med dette
menes drift og vedlikehold av vannverk og avløpsanlegg med tilhørende anlegg. Det skal
tilrettelegges for en god slamtømme- og renovasjonstjeneste til husholdningene.
Selskapets virksomhet skal gå til selvkost. Eier er ansvarlig for kommunens helhetlige
formuesforvaltning. Dette innebærer at eier selv vedtar de overordnede rammer for foretakets
eiendomsforvaltning. Eier setter rammer for foretakets investeringer, kjøp og salg av eiendom
og anlegg, for til enhver tid å tilpasse den aktuelle virksomhet til kommunens behov.
Foretaket har tre ansatte inklusive daglig leder. Styret består av tre folkevalgte og er direkte
underlagt kommunestyret. Rådmannen og Ordfører har tale- og forslagsrett i styrets møter.
Daglig leder fungerer som styrets sekretær. Foretaket leier lokaler og kjøper merkantile
tjenester av Balsfjord kommune og Balsfjord Arbeidssamvirke.
Styret anser foretaket tilfredsstillende organisert og godt ledet. Arbeidsmiljøet er godt. Det er
lite sykefravær og god arbeidsmoral. Foretaket leverer konkurransedyktige tjenester og et
forutsigbart avgiftsnivå som holdes på gjennomsnittet i Troms.
Regnskapet for 2012 viser et samlet drifts- og finnansoverskudd. Planlagt inndekking av
tidligere merforbruk er innenfor målsettingene forutsatt i budsjett. Styret kjenner ikke til
forhold som kan påvirke økning av avgifter utover standart indeksreguleringer.
Foretakets adresse er Rådhuset, 9050 Storsteinnes Foretaks nr: NO-884046912-MVA
Det er gjennomført og gjennomføres store investeringer i vann og avløp i forbindelse med
industrietableringer og oppgraderingen av anleggsmasse i hele kommunen. Hoveddelen av
investeringene skal være avsluttet i 2016. I 2012 er følgende investeringer utført:
- Ny ledningstrase fra inntaksdam på Meistervik.
- Ny utslippsledning for avløp for Nordkjosbotn.
- Oppgradering avløpsanlegg i Bråthenbyen.
- Planutarbeidelser for vann og avløp.
Kommunen er også blitt medeier i selskapet Senja Avfall IKS. Dette skal gi stabile kostnader
og en forutsigbar og bedre avfallstjeneste.

For detaljert informasjon vises det til regnskap med noter.
Storsteinnes den: 15.04.2013
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