Stöten Vatten AB
Brukare i Stöten
Sälen 2016-12-01

Nytt avtal för brukande av vatten- och avloppsanläggningen
Vid utgången av 2016 upphör den tidigare statusen som allmänförklarad anläggning, för vatten- och
avloppsanläggningen i Stöten, i och med övergångsbestämmelser i Lag (2016:412) om allmänna vattentjänster.
Den rättsliga kopplingen mellan Stöten Vatten AB (SVAB) och brukare försvinner, och måste ersättas
med nya avtal.
Nytt avtal bifogas i detta utskick.
Den tjänst som SVAB levererar till alla brukare inom Stöten-området kommer att fortsätta på samma sätt
som tidigare. På samma sätt som tidigare så kommer via att följa uppställda normer från Livsmedelsverket.
Kommunens Miljökontor är fortfarande Tillsynsmyndighet, samt att det är personal från det kommunala
VA-bolaget (VAMAS) som på konsultbasis, tillsammans med vår egen personal, sköter den dagliga driften
av anläggningen.
Allt förblir alltså lika.
VAMAS kommer att överta huvudmannaskapet över anläggningen, men det är i dagsläget oklart när.
Diskussioner pågår med VAMAS och Länsstyrelsen.
I takt med att Stöten-området växer i antal bäddar, så behöver vatten- och avloppsanläggningen både
uppgraderas och utvecklas. SVAB behöver investera i anläggningen flera år i förtid, för att inte hamna i
det läget att bygglov inte kan godkännas på grund av för liten vatten- eller avloppskapacitet.
Under 2017 (redan påbörjat under 2016) så behöver vi ta fram två nya vattentäkter (borrhål), ledningar till
detta samt uppgradering av våra vattenverk och en viss utbyggnad av avloppsanläggningen.
SVAB behöver finansiera dessa investeringar, och för att täcka de då ökade räntekostnaderna och
amortering av lånet, så kommer brukaravgiften att höjas från och med utfaktureringen i december 2016.
Styrelsen i SVAB har beslutat att höja avgiften med 87,50 kronor inklusive moms per andel. För en
fastighet med andelstalet 5,5 så innebär det en årsavgift på 4 505 kronor (innan var den 4 020 kronor)
inklusive moms, och för en fastighet med andelstalet 11,0 så innebär det en årsavgift på 9 009 kronor
(8 044 kronor)
Taxan har varit densamma sedan 1 januari 2011.
I detta utskick så har vi, utöver det nya avtalet, även bifogat en uppdaterad Taxa.

Vänligen skriv under och returnera ett exemplar av avtalet innan den 31 januari 2017.
Synpunkter och frågor kan ställas till bolaget via brev, telefon eller allra helst via e-mail.
Annica Holgersson, annica.holgersson@stoten .se, 0280-75 000
Lars Lundblad, lars.lundblad@stoten .se, 0280-75 000
Fredrik Larsson, fredrik.larsson@stoten.se, 0280-75 000
Med vänliga hälsningar
Stöten Vatten AB
Fredrik Larsson

