ÅRSMELDING 2015 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 gode slam-tømme- og renovasjonstjenester 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 fire 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 eier egne lokaler.
Foretakets adresse er Sagelvvassveien 6, 9050 Storsteinnes Organisasjon nr: 884-046-912
STYRETS ARBEID I 2015
Styret har hatt 4 styremøter og behandlet 27 saker i 2015. Noen styremøter har vært med befaring
av anlegg for å få best mulig kjennskap til arbeidet som gjøres i foretaket. 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 2015 viser et samlet drifts- og
finansunderskudd. 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.
KOMMUNALT AVSVAR FOR VAR OMRÅDET
I Balsfjord kommune er største andel av vann og avløpsanlegg i privat eie. Kommunestyret vedtak
og råderett vil kun gjelde for 29% av anleggene for vann og 34% av anleggene for avløp. Når det
gjelder avfall og tømming av slamavskillere har kommunestyre vedtaksmyndighet for alle
boligeiendommer. Næringseiendommer er unntatt oﬀentlig styring.
SELVKOST OG INTERNFORDELING AV KOSTNADER
Selvkost betyr at kommunen ikke skal ha fortjeneste eller kostnader med produksjon av
tjenestene. Prinsippet går ut på at dagens kunder skal betale kun for sin andel av kostnadene;
ikke subsidiere eller bli subsidiert i forhold til fremtidens kunder. Det er et krav til selvkost for avfall
og slamrømmetjenesten. For vann og avløp er ikke absolutt krav til selvkost fordi det er
eiendommen som er tilknyttet tjenesten og ikke kunden som person. Investering i vann og avløp
er en investering tilknyttet eiendommer. Foretaket har en selvkost internfordeling for
administrasjon og drift. Her får hvert ansvar sin andel av kostnadene fordelt etter en nøkkel for
antall abonnenter tilknyttet tjenesten.
SELVKOST FORDELING PÅ ANSVAR
Tjeneste

Abonnenter

Administrasjon

Drift VA

Vann

701

16 %

33 %

Avløp

795

18 %

37 %

RA Mack

466

9%

22 %

Privatavløp / Slam

1681

28 %

8%

Renovasjon boligeiendom

2130

29 %

0%

Renovasjon fritidseiendom
Sum fordelings objekter:

887

0%

0%

6660

100 %

100 %

EGENPRODUKSJON OG INNKJØP AV TJENESTER
Foretaket produserer de fleste tjenester i egen regi. Foretaket er egen grossist på rør-materiell og
VA komponenter. Der et er formålstjenlig kjøpes tjenester av private foretak som har rammeavtale
med kommunen. Dette gjelder Brødrene Karlsen, Kanstad elektriske, Tromsbygg, Balsfjord VVS.
Foretaket har også samarbeid med Storvannet vassverk og rørlegger Jan Yngve Mathisen. Når
det gjelder anbud følger foretaket Forsyningsforskriften for oﬀentlig anskaﬀelse med nasjonal
terskelverdi på 3,1 millioner og EØS terskel på 39 millioner.
Foretaket har et godt samarbeid med Sandbukt AS som leverer service og tjenester innen bygg
vedlikehold renovasjon og generelt renhold. Balsfjord kommune leverer tjenester som tilsvarer 2,1
årsverk innen regnskap, lønn, arkiv, sentralbord og saksbehandling.
Avfalltjenesten leveres av Senja Avfall hvor kommunen er medeier. Slamtømmertjenesten leveres
av Perpetuum. Enkeltoppdrag for spyling, lekkasjer, trykktesting og inspeksjon leveres i hovedsak
av Joar’s Transport, Høytrykks-vakta og VVS24.
SLUTTFØRTE PROSJEKTER I 2015
På Mestervik er hoved avløpsanlegget oppgradert med nye slamavskillere og to pumpestasjoner.
Det er kjøpt nødvendig areal til formålet og for fremtidige utvidelser.
På Storsteinnes er ny dypvanns utslippsledning for avløp lagt og gravd skjult ned i leira. Området
rundt det oppgraderte renseanlegget er forskjønnet og fremstår som meget pent og ryddig.
Renseanlegget har form som en sjøbu og inngår som en del av gamle Storsteinnes.
PÅBEGYNTE PROSJEKTER I 2015
- Renseanlegg for avløp på Nordkjosbotn.
- Renseanlegg for avløp på Storsteinnes.
- Overførselledning for vann på Nordkjosbotn.
- Kontroll og fjernovervåkning av anleggmassene.
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