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Tillägg till § 69 - Årsredovisning för 20L7 - Nynäshamns
kommun
I samband med miljö- och samhällsbyggnadsnämndens behandling av årsredovisningen skulle ett
förslag om investeringsplan för nybyggnation av ett nytt utjämningsmagasin vid Nynäshamns
reningsverk ha behandlats. Då VA-verkamhetens överskott har fonderats behöver en
investeringsplan antas. Kommunstyrelsen ska behandla förslaget till investeringsplan den 25 april
2018.

Bland kommunfullmäktiges handlingar finns det tjänsteutlåtande som ska behandlas av
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens protokoll delas ut till kommunfullmäktige vid fullmäktiges
sammanträde.
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Kommunfullmäktige

Investeringsplan för utjämningsmagasin vid Nynäshamns
reningsverk

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta en investeringsplan för byggnation av ett
nytt u§ämningsmagasin vid Nynäshamns reningsverk om 20,0 miljoner kronor. Medlen fördelas med 0,5

miljoner kronor 20t8,7,5 miljoner kronor 2019 och 12,0 miljoner kronor 2020.

Sammanfattning
Marginalerna för l«rävereningen i Nynäshamns reningsverk har blivit för små. För att på sikt klara kraven

för kväverening finns ett behov av ett u§ämningsmagasin som kan hjälpa till att u§ämna flöden innan

den biologiska reningen på reningsverket.

Investeringen av u§ämningsmagasinet är planerad att genomföras under åren 2018-2020 till en

beräknad investeringsutgift om 18-20 miljoner kronor. Finansiering av denna investering kommer delvis

att ske med de 6,9 miljoner kronor som fonderats från 2OL7 ärs överuttag inom VA-verksamheten'

Ärendetx45
Marginalerna i kvävereningen har blivit för små vid Nynäshamns reningsverk och ett utjämningsmagasin

kan hjälpa till att u§ämna flöden innan den biologiska reningen på reningsverket. Tidigare utredningar
har pekat på behov av ett u§ämningssteg.

Investeringen av u§ämningsmagasinet är planerad att genomföras under åren 2018-2020 till en

beräknad investeringsutgift om 18-20 miljoner kronor.

Under 2017 uppstod ett ekonomiskt överskott inom VA-verkamheten på grund av lägre kostnader. Bland

annat genom vakanser inom projektledare och därmed minskad takt i underhålls- och reparationsarbeten

än planerat. Detta överuttag om 6,9 miljoner kronor fonderades (reserverades för framtida behov) för
framtida utbyggnad av ett nytt utjämningsmagasin på Nynäshamns reningsverk.
Möjligheten att fondera överuttag gäller nyinvesteringar i §änster som förut inte tillhandhållits, t.ex.
utbyggnad för lcväverening i avloppreningsverket och som kommer hela kollektivet tillgodo. Det gäller

därmed inte för utbyggnad av anläggningen till nya kunder eller till ersättningsinvesteringar. Det är

tillåtet enligt vattentjänstlagen (30§) att avsätta överuttag (förutbetalda intäKer) som en reservering

d.v.s. en dngfristig skuld (fond) i balansräkningen om man kan visa ien investeringsplan vad medlen

ska användas till, hur mycket och när.

Kommunstyrelsen uppmanade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, KS § 133-2017, att till tertialtvå
återkomma med redogörelse för hur överskottet inom VA-verksamheten ska hanteras. Miljö- och

samhällsbyggnadsnämnden beslöt vid uppföljning av tertial Wå, MSN § 228-2017, att uppdra till miljö-

och samhällsbyggnadsförvaltningen att fondera årets beräknade överskott inom VA-verksamheten samt
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återkomma med en tillhörande investeringsplan som anger vad de fonderade medlen ska användas till
och när.

Efter investeringens uppförande löses investeringsfonden (förutbetald intäkt) upp och (intäktsförs)
genom matchning mot avskrivningskostnaderna för den specifika investeringen. Upplösning av fonden
skall ske under samma antal år som tillgången skrivs av på. Samma princip/matchning som för
a nlägg n ingsavg ifter/exploateringsinkomster.

lnvesteringsplanen
Tabellen nedan visar förslaget till investeringsplan för ett nytt utjämningsmagasin vid Nynäshamns
reningsverk.

m
Område 2018 2019 2020
U§ämningsmagasin vid
Nvnäshamns reninosverk

0r5 7,5 12,0

Tommy Fabricius
Kommundirel<tör

Skickas till
Akten
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
VA- och renhållningschef

Dan Ol6n
Ekonomichef
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