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Ärende avser: Revisionsrapport - Vatten- och avloppsledningsnätets 
underhåll och förnyelse 

Tekniska kontoret har fått möjligheten att yttra sig över Revisionsrapport - Vatten
och avloppsledningsnätets underhåll och förnyelse som har genomförts på uppdrag av 
förtroendevalda revisorer i Sala Kommun, granskning har skett via PwC. 
Syftet med granskningen är att bedöma om Kommunstyrelsens planering och 
genomförande är ändamålsenlig ur ett långsiktigt perspektiv för underhåll och 
förnyelse av VA-ledningssystemet. 

Nedan är Tekniska kontorets yttranden sammanställda. I vissa fall i sakfrågor i 
texten och i andra fall till de bedömningar som genomförts. 
Oavsett om yttrandet gäller iakttagelse e ller bedömning finns hänvisning i 
överskriften utifrån numreringen i rapporten. 
Tekniska kontoret har i sitt yttrande tagit hänsyn till att någon med mindre insyn i 
VA-verksamheten ska förstå rapporten. 
Generellt upplever Tekniska kontoret att rapporten är ostrukturerad utifrån 
beskrivningar som hoppar och far. Det är svårt att få en samlad bild. 

TEKNISKA KONTORETS YTTRANDE 

2.1.2 Bedömning 

För de mindre orterna finns inte alltid alla uppgifter om ledningsdimensioner och vissa 
uppgifter från bygglovsritningar kan saknas. 

Tekniska kontorets yttrande: 
I samband med kommunsammanslagning under 70-talet har en del information gått 
förlorad. Vilket stämmer i revisionsrapportens beskrivning under 2.1.1. 
När det gäller bygglovsritningar inne på fastigheter så är inte det VA:s ansvar. 
Däremot kan det tillföra ett mervärde och tidsbesparande för VA-utredningar men 
utifrån bedömningen så misstolkas ansvaret. 

2.3.1 Iakttagelser 

Undersökningar av vattenläckor på dricksvattennätet sker. I början av 2015 har 
utrustning köpts in för att de själva ska kunna leta läckor, vilket tidigare gjordes med 
hjälp av entreprenör. Systemet uppges dock inte fungera vid granskningstillfället på 
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grund av pågående uppdateringar av övervakningssystemet men det uppges snart 
vara i funktion igen. 

Tekniska kontorets yttrande: 
Den gulmarkerade texten hänger inte ihop med stycket, utan bör tas bort för att inte 
vara missvisande. Syftningsfelet medför att detta blir faktafel. 

2.3.2 Bedömning 
Vi bedömer att det finns vattenläckor och det finns pågående arbete med 
felsökning. Antalet läckor har ökat under 2015jämjört med tidigare år, vilket 
kan tolkas som ett behov av ökat underhåll och åtgärder, men också att man 
aktivt har letat vattenläckor. 11 av läckorna uppges ha hittat på detta sätt. Vi 
ser det som angeläget att arbetet med att hitta läckor fortsätter och att 
problemet med inläckage i avloppsreningsverket löses. 

Tekniska kontorets yttrande: 
I och med att egen utrustning har köpts in 2015, för att aktivt leta vattenläckor har 
antalet hittade vattenläckor ökat under året. Det aktiva letandet har gjort att 
läckorna hittas innan de kommer upp i dagen. Detta är inte en tolkningsfråga, utan 
ett faktiskt konstaterande och som förmodligen kommer öka även nästkommande 
år. 

2.4.1 Iakttagelser 

I de budgetunder/ag som ingår i planeringslista är vissa anslag i klump och planeras 
efter att budgeten är klar. Det har också förekommit justering av budget p.g.a. 
besparingsbeting. Se även avsnitt 2.5. 

Tekniska kontorets yttrande: 
Förtydligande texten ovan avser investeringsbudgeten. 

2.4.1 Iakttagelser 
Arbete har också påbörjats med att införa och se över vattenskyddsområden, men har 
stannat av sedan 2012. Plan finns för att påbörja arbete med en ny reservvattentäkt 
2017. 

Tekniska kontorets yttrande: 
Den gul markerade texten hör inte ihop med meningen ovanför bör stå separat. Detta 
för att vattenskyddsområde och reservvattentäkter är två helt olika arbetsområden 
för VA-verksamheten. 
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2.5.1 

I tabellen nedan redovisas resultat 2014, budget och prognos för hela 2015 samt bud
getavvikelse jämfört med prognos 2015: 

Tekniska kontorets yttrande: 
Otydligt vilken budget det avser, drift eller investering. 

2.5.1 Iakttagelser 

Övriga orsaker som främst anges till överskottet är få läckor och avloppsstopp, lägre 
energikostnader, vissa åtgärder som fått skjutas upp (dämningen av Sagån m.m.), 
återbäring av biogasskatt m.m. Detta gäller både 2014 och 2015. Överskott 
redovisades även 2013 enligt årsredovisningen (4197 tkr). 

Tekniska kontorets yttrande: 
I ovannämnda text gäller orsakerna bara 2015. 

Orsakerna ovan gäller 2015. Anledningarna till överskottet 2014 är av annat art. För 
2014 års driftbudget är anledningarna: 

• Lägre personalkostnader pga. sjukskrivningar. 

• Arbetet med vattenskyddsområde har stannat av, budget 1000 tkr. 

• Lägre kapitaltjänstkostnader. 

Anledningarna till överskottet för investeringar som uteblivit 2014 är: 

• Försenade/överklagade upphandlingar för investeringsprojekt, ca 10400 
tkr. 

• Områden aktuella för planläggning, budget 4600 tkr. 

• Åtgärder inom vattenskyddsområde, budget 460 tkr. 

2.6.1 Iakttagelse 

Tabellen ovan visar investeringsanslag för va-verksamheten i sin helhet. Beloppet för 
2016 har varierat i de senaste årens planer utifrån det ekonomiska läget i kommunen. 

Tekniska kontorets yttrande: 
Även beloppet för 2015 har varierat pga. av det ekonomiska läget i kommunen. 
Justeringar i investerings budget har genomförts från januari 2015 fram till 
sommaren och nedskärningarna är ca 8200 tkr. Nedskärningarna påverkar 
kapitaltjänstkostnaderna för 2015. 
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2.6.1 Iakttagelse 

Det finns en investeringsplan för hela VA-verksamheten och där VA-ledningarna är en 
del. Planen är avstämd med den strategiska planen när det gäller områden som ska 
byggas ut. För övriga delar består budgeten både av generella klumpbelopp och mer 
detaljerad plan. 

Tekniska kontorets yttrande: 
Tekniska kontorets förstår ej den gulmarkerade meningen i dess sammanhang. 

2.6.1 Iakttagelse 

Utöver detta har försenade upphandlingar och andra orsaker bidragit till att 
investeringsbudgeten inte har utnyttjats enligt plan. 

Tekniska kontorets yttrande: 
Investeringsbudget 2015 är justerad från januari 2015 fram till sommaren och är 
nedskuren med ca 8200 tkr, pga. av det ekonomiska läget i kommunen. 

2.6.2 Bedömning 

Vi bedömer att det har skett investeringar i VA-nätet och att det finns 
investeringsmedel budgeterade. De budgeterade medlen har inte utnyttjats fullt ut 
under perioden 2013-prognos 2015. 

Tekniska kontorets yttrande: 
Inga beslutade detaljplaner har haft behov av VA, försenade upphandlingar, 
överklagade upphandlingar samt nedskuren investeringsbudget pga. det 
ekonomiska läget, är anledningarna som framförallt ligger till grund för att budgeten 
inte utnyttjats fullt ut. 

2.7.1 Iakttagelser 

Det återstår vissa delar av arbetet med upplägg av avskrivningstider enligt de nya 
principerna samt hur dokumentationen ska ske framåt för åtgärder som vidtas. 

Tekniska kontorets yttrande: 
Vilket arbete är det som inte utförts? Vilka upplägg av avskrivningstider saknas? 
Samt vad är det för dokumentation för vilka åtgärder? Tekniska kontoret förstår inte 
innebörden med det revisorerna skriver. 

2.8.2 Bedömning 

Vi bedömer att organisationen känner till de behov som.finns, och att en 
realistisk plan behöver göras för drift och underhåll. De senaste åren har 
överskott redovisats både avseende driftbudgeten och investeringsbudgeten av 
olika orsaker. Då det är taxefinansierad verksamhet finns reglerför hur 
överskott får sparasförframtida användning. Det är viktigt att detta tas med i 
det arbete som pågår med revidering av taxan. 

Tekniska kontorets yttrande: 
Absolut ska det tas hänsyn till detta när den nya VA-taxan arbetas fram. 
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Att VA-verksamhetens egna kapital ligger inblandad i Kommunens ekonomi är 
ett problem. När Skattekollektivet ska spara drabbas även VA-kollektivet. Ett 
nyttjande av eget kapital påverkar kommunens resultat i slutändan. 
VA-verksamhetens ekonomi bör ligga helt skiljt från övrig kommunal ekonomi, 
vilket har påtalats under flera år. 

3.1 Rekommendationer 
Vi föreslår att kommunenfastställer realistiska planer för underhåll och 
investeringar inom ramar för den taxa som.fullmäktige fastställer. För att 
utnyttja de överskott som nu har uppkommit måste en klar planfinnas. Detta 
bör det tas hänsyn till i samband med den revidering av taxan som pågår. 

Tekniska kontorets yttrande: 
Tekniska kontoret håller helt med revisorernas rekommendationer ovan, men 
anser också att uttalandet bör ändras från "realistiska" till "mer realistiska" om 
dagens inte lever upp till kraven. Ändringen skulle tydliggöra att det finns arbete 
och planer av god karaktär, dock med förbättringspotential. 
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Revisionsrapport - Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll och 
förnyelse 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har PwC granskat om 
kommunens planering och genomförande av underhåll och förnyelse av VA
ledningssystemet. Granskningen syftar till att bedöma om Kommunstyrelsen plane
ring och genomförande är ändamålsenlig ur ett långsiktigt perspektiv. 

Granskningen visar att det finns en i allt väsentligt bra kontroll på ledningsnätets 
utbredning och var driftstörningar har skett samt att investeringar sker löpande. Det 
finns ett flertal planer som berör va-ledningarna och en projektbank med behov av 
åtgärder som behöver göras framöver. Åtgärder har skett under senare år, men av 
olika orsaker har det inte skett i budgeterad omfattning under senare år. Verksam
heten har därmed redovisat överskott och då den är taxefinansierad måste en plan 
för drift och investeringar tas fram annars ska överskottet återbetalas till taxekollek
tivet. Det är viktigt att dessa planer är realistiska och att hänsyn tas till detta i sam
band med den översyn av taxan som pågår. 

Revisorerna önskar svar på de synpunkter som framgår i rapporten senast 15 febru
ari 2016. 

FÖR SAIA KOMMUNS REVISORER 

~~ Glenn Andersson 
Ordförande 

Fredrik Alm 
Sekreterare 



Annika Hansson 
Pontus Hagman 
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Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll och förnyelse 

Sammanfattning 
För kommunen och dess medborgare representerar kommunens vatten- och avlopps
system ett stort bruksvärde som förmodligen vida överstiger värdet i balansräkningen, ett 
värde som endast kan bevaras genom underhåll och förnyelse. 

Underhåll och förnyelse av VA-nätet är en betydande utmaning för Sveriges kommuner 
och en betydande faktor för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning. Brister un
derhållet kan det leda till försämrad service och kvalitet samt att det kan bli mycket kost
samt att återställa tillgångarna till normal standard om förslitningen har blivit för omfat
tande. Eftersatt underhåll kan på sikt få allvarliga konsekvenser för ekonomi, säkerhet och 
kvalitet. 

Granskningens revisionsfråga är: 

Är kommunens planering och genomförande av underhåll ochfornyelse av 
VA-ledningssystemet ändamålsenlig ur ett långsiktigt perspektiv? 

Vi bedömer att kommunen har underlag för planering av underhåll och förnyelse och att 
detta sker, men att det finns områden som behöver öka för att behålla VA
ledningssystemet ändamålsenligt ur ett långsiktigt perspektiv. 

Vår bedömning grundar sig på: 

Har VA-verksamhetens nät inventerats och finns tillgång till kartläggning av 
nätets standard? Ja, vi bedömer att det finns en i allt väsentligt bra kontroll på led
ningsnätets utbredning och var driftstörningar har skett samt att inventering sker lö
pande. Det finns också dokumentation om spillvattennätet. För de mindre orterna finns 
inte alltid alla uppgifter om ledningsdimensioner och vissa uppgifter från bygglovritningar 
kan saknas. 

Indikerar vattenkvaliteteten på brister i ledningsnätet? Vår granskning visar att 
de provtagningar som görs inte indikerar några större brister i ledningsnätet i detta avse
ende. Det finns dock anmärkningar alla år under perioden 2009-2015. 

Indikerar vattenläckage brister i nätet? Vi bedömer att det finns vattenläckor och 
ett arbete som pågår avseende att hitta läckor. Antalet läckor har ökat under 2015 jämfört 
med tidigare år. 

Finns det underhålls-/förnyelseplaner förVA-ledningsnätet och finns det en 
saneringsplan? Vår granskning visar att det finns ett flertal planer som berör va
ledningarna, både som är klara och som behöver tas fram. Det finns också en projektbank 
med de behov som behöver göras framöver och som används inför respektive års detalj
planering. 

Hur ser relationen ut mellan plan(-er ), budget och utfall? Vår granskning visar 
att verksamheten har redovisat överskott under 2013 och 2014 både avseende drift- och 
investeringsbudet. 2015 beräknas driftverksamheten redovisa ett underskott, men inte 
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lika stort som budgeterat. Detta innebär att verksamheten har en skuld till VA-kollektivet 
och antingen måste en plan för de närmaste åren tas fram för investeringar och drift eller 
måste återbetalning ske på lämpligt sätt. 

Hur stora investeringar sker i nätet per år? Vår granskning visar att investeringar
na har uppgått till 5,8 mnkr 2013, 9,7 mnkr 2014 och prognos för 2015 är 4,9 mnkr. Detta 
är lägre än budgeterat. 

Hur sker avskrivningar av VA-nätet? I slutet av 2014 och under 2015 har övergång 
skett till komponentavskrivning, vilket vi ser positivt på. 

Är nuvarande underhåll/förnyelse av VA-ledningssystemet tillräckligt i för
hållande till kartläggning av nät, underhållsverksamhetens egen bedömning 
och andra indikatorer? Vi bedömer att organisationen känner till de underhållsbehov 
som finns, men att åtgärder inte har skett i budgeterad omfattning under senare år. 

Rekommendation 
Vi föreslår att kommunen fastställer realistiska planer för underhåll och investeringar 
inom ramen för den taxa som fullmäktige fastställer. För att utnyttja de överskott som nu 
har uppkommit måste en klar plan finnas. Detta bör det tas hänsyn till i samband med det 
arbete med revidering av taxan som pågår. 
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Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll och förnyelse 

1. Inledning 
1.1. Bakgrund 
Vatten är ett livsviktigt livsmedel och kommunernas vatten- och avloppsverksamhet (VA) 
har en central betydelse för kommunens invånare. För kommunen och dess medborgare 
representerar kommunens vatten- och avloppssystem ett stort bruksvärde som förmodlig
en vida överstiger värdet i balansräkningen, ett värde som endast kan bevaras genom un
derhåll och förnyelse. 

Underhåll och förnyelse av VA-nätet är en betydande utmaning för Sveriges kommuner 
och en betydande faktor för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning. Brister un
derhållet kan det leda till försämrad service och kvalitet samt att det kan bli mycket kost
samt att återställa tillgångarna till normal standard om förslitningen har blivit för omfat
tande. Eftersatt underhåll kan på sikt få allvarliga konsekvenser för ekonomi, säkerhet och 
kvalitet. 

1.2. Syfte och Revisionsfråga 
Granskningen syftar till att bedöma ändamålsenligheten i vatten- och avloppsledningsnä
tets underhåll och förnyelse. 

Följande revisionsfråga har besvarats genom denna granskning: 

• Är kommunens planering och genomförande av underhåll och förnyelse avVA
ledningssystemet ändamålsenlig ur ett långsiktigt perspektiv? 

1.3. Revisionskriterier och kont1·ollmål 
För att besvara revisionsfrågan har granskningen utgått från följande kontrollmål 

• Har VA-verksamhetens nät inventerats och finns tillgång till kartläggning av nä
tets standard? 

• Indikerar vattenkvaliteteten på brister i ledningsnätet? 

• Indikerar vattenläckage brister i nätet? 

• Finns det underhålls-/förnyelseplaner för VA-ledningsnätet och finns det en sane
ringsplan? 

• Hur ser relationen ut mellan plan(-er), budget och utfall? 

• Hur stora investeringar sker i nätet per år? 

• Hur sker avskrivningar av VA-nätet? 

• Är nuvarande underhåll/förnyelse av VA-ledningssystemet tillräckligt i förhål
lande till kaitläggning av nät, underhållsverksamhetens egen bedömning och 
andra indikatorer? 
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1.4. Metod och avgränsninga1• 
Granskingen avgränsas till kommunstyrelsen och inriktas på befintligt ledningssystem. I 
granskningen ingår inte exploateringsverksamheten. 

Kontroll av dokumentation samt intervju med t.f. VA- chef och ekonomichef samt genom
gång av styrdokument, verksamhetsberättelser, budget och flerårsplan m.m. 

Rapporten har sakgranskats av de intervjuade personerna. 
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2. Iakttagelser och bedömningar 
I Sala är det Tekniska kontoret som hanterar Vatten- och avloppsledningsnätet (VA
nätet), där det idag finns två enheter som arbetar med koppling till VA. Dels är det den 
samhällstekniska enheten som ansvarar för drift och investeringsmedel och dels är det 
gata/park, som är utförare av ledningsarbeten, både på drift och på investeringar. 

Sala kommun har sex vattenverk varav det största producerar dricksvatten till ca 90 % av 
de kommunalt anslutna. Två av de mindre vattenverken är planerade att läggas ner och 
ersättas med en överföringsledning. Det finns även två reningsverk varav det största ligger 
i Sala och tar emot avloppsvatten från ca 95 % av de kommunalt anslutna abonnenterna. 
Den totala ledningslängden (spill, vatten och dagvatten) är ca 54 mil, eftersom Sala har ett 
stort avloppsreningsverk blir det en hel del överföringsledningar från de mindre tät01ter
na och i och med det behövs det pumpstationer. Därför har Sala idag 25 stycken pump
stationer. 

2 .1. Har VA-ve1·ksamhetens nätinventerats och 
finns tillgång till kartläggning av nätets 
standard 

2 .1.1. Iakttagelser 
Tekniska kontoret anser att man har bra kontroll på ledningsnätet. Hela ledningsnätet 
finns digitalt i en databas, i vilken ledningsnätet är inlagt, som innehåller en karta över 
nätet och är tillgänglig för de med behörighet, d.v.s. de anställda inom VA på tekniska 
kontoret i Sala. Arbetet med databasen har pågått under en längre period på omkring 30 
år, där alla förändringar och ny information läggs in fortgående. Systemet heter förnärva
rande Geosecma. Systemet utvecklas och kommer att bytas ut till Geosecma for ArcGIS. 

Under intervjun poängterades det att kommunen är stor till ytan och att den bygger på en 
tidigare sammanslagning av flera mindre kommuner. Viss information om ledningsdi
mension saknas för de mindre orterna. Där kan också vissa uppgifter från bygglovritning
ar saknas. Åldern på ledningarna i verksamhetens nät sträcker sig från tidigt 1900-tal, 
med ledningar som fortfarande håller mycket god kvalitet till ledningar från efterkrigsti
den med något sämre kvalitet. Mycket av den här bakgrundskunskapen beskrivs ligga i 
huvudet på erfarna medarbetare. 

I den här databasen lägger man även in alla driftstörningar. Därifrån kan medarbetarna se 
var det har varit mycket driftstörningar och kan utifrån den informationen undersöka 
närmare. Inventering av nätet sker bland annat genom en anställd VA-ingenjör som arbe
tar med underhåll och TV-inspektioner, flödesmätningar, inventeringar i fält m.m. bedö
mer vad som behöver åtgärdas och vilka metoder som bör användas för åtgärder inom 
olika områden/sträckor. Åtgärderna sammanställs i driftåtgärder eller läggs in som pro
jekt i projektbanken som samhällstekniskas projektörer projekterar fram en arbetshand
ling för investering. 

En rapport från 1999 innehåller uppgifter om hela kommunens spillvattennät och hur 
mycket vaije område bidrar med oönskat vatten. 
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2 .1.2. Bedömning 
Vi bedömer att det i allt väsentligt finns en kontroll på ledningsnätets utbredning och var 
driftstörningar har skett samt att inventering sker löpande. Det finns också dokumentat
ion om spillvattennätet. För de mindre orterna finns inte allt id alla uppgifter om led
ningsdimensioner och vissa uppgifter från bygglovritningar kan saknas. 

2.2. 

2 .2.1. 

Indike1~ar vattenkvaliteten på brister i 
ledningsnätet 
Iakttagelser 

I Sala har man strategiska punkter där mätningar av vattenkvaliteten genomförs. Utöver 
provtagningar finns serviceavtal med en entreprenör som varje år inspekterar alla reser
voarer, tillhörande vattenverken, där vart tredje år innefattar en utökad kontroll och 
dokumentation. 

Kontorets bedömning är att det som potentiellt kan vara ett problem område är bakterier. 
Alla vattenverken i Sala är utrustade med UV-ljus, vilket har funnits på plats sedan t i
digt/mitten av 1990-talet . Därtill har man även säkerställt så att möjlighet finns för att 
ansluta portabel klordosering vid behov. Det har varit avvikelse med koliforma bakterier 
vid ett tillfälle 2015 och då fick man vattnet friskförklarat inom en vecka. Vid en avvikelse 
tidigare då man också hade koliforma bakterier hittade man inte orsaken till problemet. 
Därefter har man vid vattenverket ifråga nu dubbla UV-ljus för att säkerställa att det inte 
förekommer sådana bakterier och man har sedan dess inte haft några problem. 

Det har förekommit vid provtagning av dricksvatten, att odlingsbara (tre dygns) bakterier 
har funnits. Dessa ger en indikation på att följa upp dricksvattenkvaliteten, vilket har ge
nomförts. I tabellerna nedan redovisas antalet prover med anmärkning på vattenverk, 
ledningsnät samt där värden varit över gransvärdet för slamanalyser. 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

2015 

Summa 
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2009 10 
2010 3 

2011 1 
2012 10 
2013 1 
2014 10 
2015 13 

Totalt 48 

2.2.2. Bedömning 
Vi bedömer att de provtagningar som görs inte indikerar några större brister i ledningsnä
tet i detta avseende. Det finns dock anmärkningar alla år och de anmärkningar som med 
vattenprover som varit otjänliga avser samtliga Möklinta vattenverk och biologisk rening. 
Vi noterar också att prover med värden över gränsvärdena inom slamanalyser varit högre 
hittills under 2015 är under tidigare år i sin helhet. 

2.3. 
2.3.1. 

Indikerar vattenläckage brister i ledningsnätet 
Iakttagelser 

De vattenläckor och avloppsstopp som har noterats under senare år framgår av tabellen 
nedan: 

Antal rörbrott/vattenläckor på vattenled-
ningsnätet 4 18 14 9 6 17 
Antal rörbrott/vattenläckor på serviser 1 0 2 2 2 0 

Antal stopp på spillvattenförande ledningar 5 2 13 7 13 20 

Antal sto i s illvattenförande serviser 2 1 13 1 

I Sala tätort har man under många år genomfört åtgärder på spilledningsnätet, men trots 
det har man fortfarande stora problem med oönskat vatten in till avloppsreningsverket 
som syns bäst i samband med snösmältning eller regn. Mellan reningsverket och Sala 
tätort ligger Sagån. När nivån i Sagån och höjningen i volym till reningsverket korrelerar 
anses det finnas en koppling inom ett avgränsat område. En konsult som undersökte pro
blemet förordar att man genomför en dämning vid låg nivå i ån, för att se alla bristerna 
vid ett tillfälle. En dämning kräver tillstånd av mark och miljödomstolen. Under slutet av 
2014 skickades den ansökan in men den handläggs fortfarande då det har inkommit ytt
randen. Bland annat gäller det oro för att en dämning skulle röra om i sedimentet vilket 
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skulle skapa problem med tungmetaller, en efterlevnad av tidigare gruvdrift. Till följd av 
detta är kontoret nu osäkert på om man kommer att kunna genomföra dämningen 

Dämningen eftersträvades då den ansågs kunna ge en snabb bild, upp till en viss nivå som 
avgränsar ett visst område av ledningsnätetet, på ledningsnätets fel och brister. Nu arbe
tar man vidare med en annan lösning som innebär att en konsult som har fått i uppdrag 
att hjälpa till med att ta fram en strategi på lång och kort sikt och olika metoder för olika 
ledningssträckor / områden. I och med denna strategi hoppas man kunna få fram åtgärds
behovet snabbt. Detta kan i sin tur leda till ökat investeringsbehov. 

Arbetet har startat med att berörda personer har samlats under en dag och gått igenom 
åtgärder som har gjorts tidigare och diskuterat hur man ska gå vidare. Dokumentationen 
från detta möte är ännu inte klar. Som grund för arbetet med att hitta oönskat vatten finns 
en rapport från 1999 där hela Sala kommuns spillvattennät är inventerat och som ligger 
till grund för VA-ingenjörens arbete att utreda ledningsnätets status. 

Förebyggande arbete görs på avloppsledningsnätet vilket har inneburit färre avlopps
stopp. 

Undersökningar av vattenläckor på dricksvattennätet sker. I början av 2015 har utrust
ning köpts in för att de själva ska kunna leta läckor, vilket tidigare gjordes med hjälp av 
entreprenör. Systemet uppges dock inte fungera vid granskningstillfället på grund av på
gående uppdateringar av övervakningssystemet men det uppges snart vara i funktion 
igen. 

I Sala har man även installerat flödesmätare ute på vattenledningsnätetet, vilket gör att 
det går att avgränsa och undersöka mindre områden efter vattenläckor. De befintliga mä
tarna är planerade att kompletteras med ytterligare flödesmätare inne i tätorten och man 
planerar även att sätta in flödesmätare i Ransta, för att ha fler möjligheter att hålla koll på 
läckage. Det finns idag åtta stycken flödesmätare som sitter ute och som ska uppgraderas 
in i övervakningssystemet. 

2.3.2. Bedömning 
Vi bedömer att det finns vattenläckor och det finns pågående arbete med felsökning. An
talet läckor har ökat under 2015 jämfört med tidigare år, vilket kan tolkas som ett behov 
av ökat underhåll och åtgärder, men också att man aktivt har letat vattenläckor. 11 av 
läckorna uppges ha hittat på detta sätt. Vi ser det som angeläget att arbetet med att hitta 
läckor fortsätter och att problemet med inläckage i avloppsreningsverket löses. 

Finns det underhålls- ochfornyelseplaner for 
VA-ledningsnätet ochfinns det en sanerings
plan? 
Iakttagelser 

Sala kommun har en projektbank som underlag för underhålls- och förnyelseplanering i 
stället för saneringsplan. I denna läggs objekt upp för projektering. Utifrån Salas strate
giska plan samt utifrån uppkomsten av akuta behov/åtgärder planeras arbetet från år till 
år utifrån den budget man erhåller. Verksamheten bedömer att behoven är större än till-
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delad budget (se även avsnitt 2.6 Investeringar). Kostnaderna beräknas för varje år för de 
under året prioriterade åtgärderna. 

Det finns en planering för driftåtgärder. I denna anges vilka åtgärder som genomförs och 
när de bör ske nästa gång. Det framgår också vilka sträckor planeringen avser. Kostnader
na beräknas separat inför varje år utifrån de åtgärder som är planerade att ske under det 
aktuella året. 

I de budgetunderlag som ingår i planeringslista är vissa anslag i klump och planeras efter 
att budgeten är klar. Det har också förekommit justering av budget p.g.a. besparingsbe
ting. Se även avsnitt 2.5. 

Kommunstyrelsen har 2015-06-04 fattat beslut om en nödvattenpolicy. I denna framgår 
t.ex. vilka verksamheter som ska prioriteras vid en nödvattensituation. 

Man håller även på att ta fram en dagvatten policy, där man hittills har genomför synop
tisk provtagning av dagvattnet, för att se hur receptienten påverkas av kväve och fosfor. I 
samband med arbetet att ta fram en dagvattenpolicy kommer kontoret även att titta på 
möjliga områden/sträckor med metoder för att fördröja eller omhänderta dagvatten på 
annat sätt (LOD) för att minska risken för eventuella översvämningar samt att arbeta för 
att få in dagvattenhanteringen i detaljplaneprocessen. Verksamheten har varit förskonad 
från översvämningar genom åren. Under 2015/2016 kommer en ny damm upprättas i ett 
industriområde och fungera som ett utjämningsmagasin innan recipient. 

Arbete har också påbörjats med att införa och se över vattenskyddsområden, men har 
stannat av sedan 2012. Plan finns för att påbö1ja arbete med en ny reservvattentäkt 2017. 

Det finns idag sex vattenverk i Sala kommun, varav det största producerar dricksvatten till 
omkring 90 % av de kommunalt anslutna abonnenterna. Av de sex vattenverken är två av 
de mindre planerade att eventuellt läggas ner och är istället tänkta att ersättas av en över
föringsledning. Båda vattenverken ligger inne i samhället och läggs dessa ner finns inget 
behov av att upprätta vattenskyddsområden på dessa orter. 

Bedömning 
Det finns ett flertal planer som berör VA-ledningarna, både som är klara och som behöver 
tas fram. Det finns också en projektbank med de behov som behöver göras framöver och 
som används inför respektive års detaljplanering. Vi ser positivt på detta, men det är vik
tigt att en realistisk och prioriterad plan med åtgärder blir tydliga för respektive år inför 
arbetet med budget flerårsplan. Detta gäller både investeringsplan och plan för driftpro
jekt. För att klara de krav som finns för att få fondera medel för framt ida investeringar 
krävs en tydlig investeringsplan. I annat fall ska överskott återbetalas till VA-kollektivet. 

Det är också viktigt att de arbeten som har stannat upp, t.ex. med vattenskyddsområden, 
kan återupptas. Denna typ av åtgärder tar ofta lång tid att slutföra, varför det är viktigt att 
arbetet inte stannar upp utan löper vidare. 
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2.5. 
2.5.1. 

Relation mellan plan, budget och uifall 
Iakttagelser 

I tabellen nedan redovisas resultat 2014, budget och prognos för hela 2015 samt bud
getavvikelse jämfört med prognos 2015: 

Vattenförsörj ni ng Intäkter -27 158,2 -27 154,9 -26 904,6 -250,3 

Kostnader 4 581,9 5 740,7 4 973,1 767,7 

Avskrivningar 
och intern ränta 445,7 471,0 249,3 221,7 

VA-ledningar Intäkter -556,3 -687,3 -610,4 -76,9 

Kostnader 6 888,2 9 383,6 8 986,8 396,7 

Avskrivningar 
och intern ränta 2 295,5 2 925,0 1 902,7 1 022,3 

Reningsverk Intäkter -675,9 -562,0 -513,2 -48,8 

Kostnader 7 367,8 12 925,3 11167,0 1 758,3 

Avskrivningar 
och intern ränta 1 856,6 2 260,0 1801,1 458,9 

Totalt Intäkter -28 390,4 -28 404,2 -28 028,2 -376,0 

Kostnader 18 837,9 28 049,6 25 126,9 2 922,7 

Avskrivningar 

och intern ränta 4 597,8 5 656,0 3 953,1 1 702,9 

Resultat -4 954,6 5 301,4 1 051,8 4 249,5 
Avskrivningskostnaderna och den interna räntan beräknas minska med ca 2,4 mnkr i 
prognosen för 2015 p.g.a. övergång till komponentavskrivning. Arbetet med detta blev 
klart i januari-februari 2015, varför det inte hade kommit med i årets budget. Se även av
snitt 2.7 avskrivningar. Med anledning av denna övergång redovisas avskrivningarna och 
den interna räntan på egen rad i tabellen ovan. I differensen ovan på 1 702 tkr ingår även 
förändringar p.g.a. avvikelser i planerade investeringar. Övriga orsaker som främst anges 
till överskottet är få läckor och avloppsstopp, lägre energikostnader, vissa åtgärder som 
fått skjutas upp (dämningen av Sagån m.m.), återbäring av biogasskatt m.m. Detta gäller 
både 2014 och 2015. Överskott redovisades även 2013 enligt årsredovisningen (4 197 tkr). 

Överlag anser man att man har haft planer som har stämts av med budgeten för respek
tive år. Vissa planerade poster har strukits respektive år, vilket har berott på att organisat
ionen inte har hunnit med. Detta beror främst på att det har varit generationsskifte i or-
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ganisationen, men också p.g.a. att arbeten av olika skäl har stannat upp. Detta gäller t.ex. 
förslaget om dämning samt arbetet med skyddsområden. 

Om VA-verksamhet redovisar överskott är detta redovisningsmässigt sett att betrakta som 
en skuld till VA-kollektivet. Tillfälligt överskott får användas till att täcka andra års under
skott, och som tillfälligt anses tre år gälla. En fond för framtida nyinvesteringar får upp
rättas och vissa krav gäller, se avsnitt 2.4. Uppfylls inte dessa två förutsättningar ska över
skottet återbetalas till kollektivet. I budget 2015 beräknades att en del av medlen skulle 
förbrukas, men enligt prognosen som är beräknad per 2015-09-26 beräknas inte kostna
den bli så stor som budgeterat. Enligt VA-lagen ska separat resultat- och balansräkning 
redovisas i årsredovisiningen, men detta har inte gjorts under senare år. 

2 .5.2. Bedömning 
Va-verksamheten redovisar överskott under 2013 och 2014. Detta innebär att det finns en 
skuld till kollektivet som måste regleras. Det finns flera orsaker till överskottet, men en 
översyn av budget och taxa bör göras så att denna blir så realistisk som möjligt, samt att 
det finns en plan för hantering av det uppkomna överskottet, se även avsnitt 2.8. 

2.6. 
2.6.1. 

Investeringar i VA-nätet 
Iakttagelser 

2013 

2014 

2015 

19 650 

15 950 

19 000 

2016 20 800 

Plan 2017 10 350 

Plan 2018 18 500 

5000 

15 317 

4 847 

Tabellen ovan visar investeringsanslag för va-verksamheten i sin helhet. Beloppet för 2016 

har varierat i de senaste årens planer utifrån det ekonomiska läget i kommunen. 

Budget 2014, plan 2015-

2016 

Budget 2015, plan 2016-

2017 

Budget 2016, plan 2017-

2018 
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Tabellen nedan redovisar de medel som har planerats att använda till VA-ledningar. 

2013 15 471 7 211 5766 
2014 16 686 9 717 
2015 7800 5694 4903 

Plan 2016 7100 
Plan 2017 11400 
Plan 2018 1 200 

Som grund för investeringsplanen såväl för va-ledningarna som för den övriga va
verksamheten finns en projektbank, där åtgärder finns upptagna. 

Det finns en investeringsplan för hela VA-verksamheten och där VA-ledningarna är en 
del. Planen är avstämd med den strategiska planen när det gäller områden som ska byggas 
ut. För övriga delar består budgeten både av generella klumpbelopp och mer detaljerad 
plan. I investeringsbudgeten har funnits ett klump belopp för renovering av befintligt led
ningsnät. Detta uppgick 2015 till 3,5 mnkr och har ökats till 4 mnkr 2016. Flera föränd
ringar har skett under året i den plan som gäller för 2015, främst avseende planerad ut
byggnad av ledningar p.g.a. kommunens allmänna ekonomiska läge. Utöver detta har för
senade upphandlingar och andra orsaker bidragit till att investeringsbudgeten inte har 
utnyttjats enligt plan. 

I budgeten finns det även planerat medel till reservvattentäkt. I plan för 2017 finns medel 
för utredning och 2018 för projektering. 

De investeringar som har gjorts på senare år har också avsett reningsverket för att klara 
de nya kraven för kvävereduktion. Detta på grund av att man i samband med en ombygg
nation tidigt fick krav på sig om kvävereduktion. Utöver detta har man jobbat mycket på 
reningsverket med restaurering och med arbetsmiljö. Man har även byggt om rötkamma
ren. 

Budgeterade belopp för investeringar har också varierat i budget och flerårsplan över de 
senaste åren utifrån kommunens ekonomi. 

2.6.2. Bedömning 
Vi bedömer att det har skett investeringar i VA-nätet och att det finns investeringsmedel 
budgeterade. De budgeterade medlen har inte utnyttjats fullt ut under perioden 2013-
prognos 2015. 
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2.7. 
2.7.1 . 

Hu1• ske1· avskrivningar av VA-nätet? 
Iakttagelser 

I slutet av 2014 och under 2015 har Sala kommun infört komponentavskrivning. Under 
2015 har Sala upprättat anläggnings-ID för byggnader samt delat in investeringar i kom
ponenter med olika avskrivningstider. Innan man införde komponentavskrivningar skrevs 
alla va-investeringar av på 33 år. De nya avskrivningstiderna redovisas i tabellen nedan: 

Ledningsnät 50 år 
Maskiner och ventiler 5 år 
Styr- och regler 15 år 
Infordrin flexibelt foder 65 år 

Dessutom har VA-byggnader delats upp på enligt samma principer som fastighetssidan. 
Det återstår vissa delar av arbetet med upplägg av avskrivningstider enligt de nya princi
perna samt hur dokumentationen ska ske framåt för åtgärder som vidtas. Den översyn 
som har gjorts i samband med detta har också lett till att VA:s egna kapital ska justeras 
med 6,5 mnkr. Vi har inte granskat detta i samband med denna granskning. 

Kostnaderna för avskrivning och intern ränta under 2015 beräknas ha minskat med 2,4 

mnkr genom övergången till komponentavskrivning. På sikt kommer detta att jämna ut 
sig, då vissa åtgärder som tidigare har bedömts som drift i och med övergången blir att 
betrakta som investering. Detta gäller renoveringar som inte tillför någon ytterligare 
funktion, men förlänger investeringens livslängd. 

2.7.2. Bedömning 
Vi ser positivt på att övergång har skett till komponentavskrivning och anpassning t ill 
RKR:s rekommendation 11.4 materiella anläggningstillgångar. 

2.8. Underhåll ochfornyelse i 1·elation till bedöm
ningar och indikato1·er 

2.8.1. Iakttagelser 
Det sker underhåll och förnyelse och det finns planer. I organisat ionen är man dock be
kymrad över framtida minskad investeringsbudget, trots att denna inte har utnyttjats fullt 
ut under senare år. Driftbudgeten har också redovisat överskott. Planer finns, men dessa 
har av olika skäl inte kunnat fullföljas under de senaste åren. 

Vi ser ett ökat antal läckor under 2014 och 2015, både avseende vattenledningsnätet och 
spillvattennätet med avloppsstopp. Utöver detta finns också ett utökat behov avseende 
ledningsundersökningar och på sikt reservvattentäkt. Det indikeras inte lika stora behov 
avseende reningsverk och vattenverk. De prover som har tagits visar på vissa avvikelser 
som också behöver hållas kont roll på så att de åtgärder som vidtas bidrar till att minska 
dessa. 
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Utifrån genomförd intervju framkommer som tidigare nämnts att VA kommer att få en 
minskad investeringsbudget 2016-2018, vilken inte anses möta behovet. Behovet är att 
man bland annat vill säkerställa dricksvattenförsörjningen samt avloppsreningen, den 
planerade indragningen beräknas främst att drabba arbetet med att säkra framtiden lång
siktigt. 

Vid intervjun nämns det bl.a. att man i Sala är välmedvetna om de brister som de har och 
man betonar att det snarare är en fråga om hur man ska ta tag i de här bristerna. Led
ningsnätet beskrivs som det område som har störst behov, där man nämner att det finns 
mycket att göra. Inom ledningsnätet är det främst gällande avloppsnätet, som har större 
problem än vattenledningsnätet. 

Reningsverken och vattenverken beskrivs vara i gott skick. Det finns ett visst investe
ringsbehov framöver, gällande mindre åtgärder för skalskydd, dessa kostnader bedöms 
dock vara små relativt sätt. 

Efter sommaren 2015 har en konsult anlitats som ska hjälpa till att revidera VA-taxan 
utifrån ett långsiktit perspektiv (strategisk plan) samt införande av brukningsavgift för 
dagvatten. Arbetet ska vara klart till halvårsskiftet 2016 och den reviderade VA-taxan är 
tänkt att bö1ja gälla fr.o.m . 2017-01-01. 

2 .8.2. Bedömning 
Vi bedömer att organisationen känner till de behov som finns, och att en realistisk plan 
behöver göras för drift och underhåll. De senaste åren har överskott redovisats både avse
ende driftbudgeten och investerings budgeten av olika orsaker. Då det är taxefinansierad 
verksamhet finns regler för hur överskott får sparas för framtida användning. Det är vik
tigt att detta tas med i det arbete som pågår med revidering av taxan. 
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Vatten- och avloppsledningsnätets underhåll och förnyelse 

3. Revisionell bedömning 
Revisionsfrågan i denna granskning är: 

Är kommunens planering och genoniförande av underhåll och.förnyelse av 
VA-ledningssystemet ändamålsenligt ur ett långsiktigt perspektiv? 

Vi bedömer att kommunen har underlag för planering av underhåll och förnyelse och att 
detta sker, men att det finns områden som behöver öka för att behålla VA
ledningssystemet ändamålsenligt på lång sikt. Organisationen utför en del arbete i egen 
regi medan annat sker i extern regi. Under de senaste åren har verksamheten redovisat 
överskott både avseende drift- och investeringar, men detta beror inte på lägre behov än 
budgeterat utan har främst andra orsaker. Ändrade avskrivningsregler har också medfört 
minskade kostnader 2015, men på sikt kommer detta att förändras. 

3.1. Rekommendationer 
Vi föreslår att kommunen fastställer realistiska planer för underhåll och investeringar 
inom ramar för den taxa som fullmäktige fastställer. För att utnyttja de överskott som nu 
har uppkommit måste en klar plan finnas. Detta bör det tas hänsyn till i samband med 
den revidering av taxan som pågår. 

2015-11-12 

Fredrik Alm 

Uppdragsledare 
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