
Björnö-Långviks Avlopps AB

Motion 1

MOTION ANGÅENDE BÄTTRE INFORMATION VID EXTRADEBITERINGAR 

Motion inför BLAAB årsstämma 2022. 

BAKGRUND
Under de två senaste åren har extradebiteringar gjorts med hänvisning till högre kostnader i verksamheten. Det har 
dock inte varit helt klart om vad som orsakat de ökade kostnaderna och många gissningar och spekulationer har 
kommit igång i olika forum.

EXEMPEL PÅ MERKOSTNADER 
Som exempel på möjliga merkostnader anges här några fiktiva förslag vilka alltså skulle kunna listas och därmed 
förbättra förståelsen för merkostnaderna.

- Ökade slammängder pga ökat hemarbete och ökat antal anslutna fastigheter och hushåll.
Gärna angivande av antal anslutna nya fastigheter och hushåll (Delade fastigheter, Attefallshus) 
Angivande av vilka mängder slammet ökat med och kostnaden för det.

- Ökade kostnader för att hantera och lämna slam beroende på ökade transportkostnader, miljöskäl eller annat.

-Rörsystemet är ca 60 år och kräver mer underhåll.
Hur många fler rörbrott har uppstått och kostnad för det. 

- Felaktiga artiklar i avloppet har gett ökat antal pumpstopp. Specifikation på det. 

- Ett antal breddningar har uppkommit och orsakat kostnader. Specifikationer på det. 

- Övriga viktiga händelser som orsakat merkostnad och specifikation på det.

FÖRSLAG 

Undertecknad önskar 
att BLAAB i samband med extradebiteringar anger konkreta specificerade exempel på vad som orsakat 
extrakostnaderna och specificerade kostnader per post. 

Anders Eriksson 
Björnö 1:158 
Stora Gränd 3 
134 67 Ingarö 

(Layout ändrad. Ingen förändring av innehåll. Original finns på hemsidan. / Styrelsen)

Styrelsens bakgrund och förslag till beslut
För 2020 informerades kontinuerligt om risken för extradebitering tills beslut fattades av styrelsen 201015 och faktura
med informationsbrev skickades 201125. Information gavs om exceptionell driftsituation med kraftigt ökade 
kostnader och den främsta anledningen ansträngd likviditet. Olika kostnader specificerades inte.
För 2021 presenterades en specificerad budget som godkändes av stämman. Extradebiteringen följer budget.

Styrelsens målsättning är att arbeta på det sätt motionären föreslår, även om detaljeringsgraden inte kan vara på den 
detaljnivå som föreslås.

Styrelsen föreslår stämman besluta att motionen är besvarad.

 

I toaletten får bara toalettpapper och det som passerat kroppen spolas ner!
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