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Fortfarande oklart kring elräkningen
BOHUS. Elräkningen 
på 5,5 miljoner kronor 
avseende Ale Arena är 
fortfarande inte betald.

Ale kommun kräver 
bättre svar från elbola-
get beträffande varför 
faktureringen inte 
fungerade under tre år.

Det är heller inte 
bestämt hur stor del 
Ale-Surte BK ska 
betala.

Ale kommun fick en smärre 
elchock när räkningen från 
Kraft & Kultur damp ner i 
slutet av mars. På grund av en 
omstrukturering av elmätar-
na när Ale Arena byggdes har 
bolaget av någon anledning 
missat att fakturera kommu-
nen sedan hösten 2006. När 
detta upptäcktes hade el för 
motsvarande 5,5 Mkr förbru-
kats. Räkningen bestreds om-
gående och Ale kommun be-
viljades anstånd till sista maj.

– Den är fortfarande inte 
betalad. Utredningen pågår 
och vi väntar ytterligare svar 
från elleverantören. Själv-
klart kommer vi till sist att få 
betala en betydande summa, 
men vi tycker väl att bola-
get bör ta sin del av ansva-
ret. Det är enligt mitt sätt att 
se det tre parter som borde 
ha kunnat upptäcka i tid att 
något var fel, antingen kom-
munen, bandyklubben eller 
elbolaget, menar kommun-
direktör Stig Fredriksson.

Ale kommun lutar sig i sin 
argumentering åt att man 
faktiskt för flera år sedan frå-
gade Kraft & Kultur om allt 
var fakturerat. Svaret var då 
ja. 

Räkningen som sedan 
plötsligt flöt upp är inte 
bara ett bekymmer för Ale 
kommun, utan även för Ale-
Surte BK. Avtalet med klub-
ben säger att kommunen står 
för elkostnaden under den 
period som Ale Arena är till-
gänglig för allmänhetens 
åkning (15 oktober till 15 no-
vember). Under augusti-sep-
tember är det således Ale-
Surte BK som är ansvarig.

Dyrare än beräknat
– Helt klart är att det är be-
tydligt dyrare än någon har 
trott att göra is i augusti. Just 
den frågan tycker jag är minst 
lika angelägen att diskutera. 
Hur ska klubben ha råd att 
betala elkostnaden framöver? 
frågar sig Stig Fredriksson.

Kommunledningen ska 
träffa bandyklubben för att 
diskutera den uppkomna si-
tuationen.

– Då handlar det dels om 
historien och den elräkning 
vi har fått samt hur klubben 
tänker framåt, säger Stig Fre-
driksson.

Lennart Olsson som har 
varit projektledare för arena-
bygget har självklart gran-
skat siffrorna och konstate-
rar att förbrukningen i sig 

inte är någon sensation. Den 
stämmer väl överens med de 
kalkyler som gjordes inför 
bygget.

– Ale-Surte har inte gjort 
något fel. Vi har betalat alla 
räkningar som har kommit 
för fasta avgifter. När vi upp-
täckte att förbrukningen ver-
kade låg påtalade vi det för 
barn- och ungdomsförvalt-
ningen vid ett par tillfällen, 
men svaret vi fick var att allt 
var som det skulle. Det be-
rodde i sin tur på att kom-
munen hade fått samma svar 
från elbolaget. Det är minst 
sagt förvirrande, säger Len-
nart Olsson.

Han medger samtidigt att 
han personligen hela tiden 
misstänkt att något inte stått 
rätt till.

– Med tanke på vår situ-
ation fanns det inga skäl att 
ödsla kraft och energi att 
gräva i det. Vi påtalade vad 
vi uppmärksammat och fort-
satte betala de räkningar som 
kom.

Klubben liksom kommu-
nen förstår att det kommer att 
bli en rejäl summa att betala 
när parterna till sist är över-
ens.

– Vi ska ta vårt ansvar, men 
det får ju ske enligt en avbe-
talningsplan som är realistisk, 
menar Lennart Olsson.

Att lägga is i augusti är en 
stor kostnad, samtidigt som 
det är en möjlighet till intäk-
ter. Med bättre kunskap om 

elförbrukningen har klubben 
konstaterat att kostnaden för 
elförbrukningen är 300 000 
kronor från augusti till no-
vember.

Den kostnaden har klub-
ben med i sin budget och 
ska täckas med intäkter från 
klubbar som hyr in sig för 
försäsongsträning samt den 
numera etablerade Kosa Eu-
rocup som äger rum 24-26 
september.

Vad kostar Ale Arena i drift? Ingen tycks i dagsläget kunna besvara frågan.
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Avgift10608:-/mån + moms inkl v/va
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Elräkningen som chockar alla
– 5,5 miljoner i obetald el för Ale Arena
BOHUS. Här är elräkningen 
som chockar en hel kommun 
och som skapar stor förvir-
ring.

5,5 miljon kronor i obetald 
el sedan hösten 2006.

Faktureringen för förbruk-
ningen i Ale Arena har inte 
fungerat, men varför har 
ingen reagerat?

Räkningen från elbolaget Kraft & 
Kultur slog ner som en bomb i Ale 
kommun. Elförbrukningen i Ale 
Arena och Jennylunds isstadion, 
som anläggningen hette innan, har 
inte fakturerats sedan hösten 2006. 
Det gav en imponerande summa om 
5,5 miljon kronor när väl fakturan 
gick iväg.

– Vi har självfallet bestridit faktu-
ran för att utreda vad som har hänt. 
Våra efterforskningar visar att delar 
av elförbrukningen inte har fakture-
rats oss, men varför vet vi inte än. 
Vad vi känner till är att hela områ-
det sanerades från gamla elmäta-
re för att ersättas med en ny. Detta 
gjordes hösten 2006 och efter det har 
faktureringen uppenbart inte fung-
erat, säger kommundirektör, Stig 
Fredriksson.

Han säger också att det saknas 
någon som har haft helhetsansvaret 

och att det kräver en omfattande in-
ternutredning för att bringa klarhet 
i ärendet.

– Vidare finns det ju ett avtal med 
bandyklubben om hur elkostnaderna 
ska regleras. Frysning av is i augus-
ti är kanske inte så billigt som man 
först har trott. Den kostnaden är ex-
empelvis helt och hållet klubbens, 
eftersom kommunen bara står för 
tiden då allmänheten erbjuds skrid-
skoåkning. Det är många delar att ta 
hänsyn till, säger Stig Fredriksson.

När Ale Arena byggdes var ett av 
de bärande argumenten att elför-
brukningen drastiskt skulle sänkas, 
men riktigt så billigt blev det alltså 
inte. Driftskostnaderna för de fyra 
senaste säsongerna ska adderas 
med 5,5 Mkr, men Ale Arena har 
bara varit verksamt sedan novem-
ber 2007.

– Jag är övertygad om att vi har 
sänkt våra kostnader, men eftersom 
vi plötsligt har fått nya kort på bordet 
så får vi syna dem innan vi bringar 
klarhet i vad anläggningen kostar i 
drift, säger Ale-Surte BK:s ordföran-
de Leif Larsson som blev tagen på 
sängen när beskedet kom.

– Det var precis vad vi inte ville 
skulle hända. Vi har kämpat så hårt 
med att komma till rätta med eko-
nomin och såg äntligen en ljusning. 

Livsgnistan har återvänt till fören-
ingen och vi har nu bestämt oss för 
att satsa mot elitserien. Då vill man 
inte att det ska flyta upp gamla el-
räkningar. Vi vill satsa framåt, suckar 
Leif Larsson.

Klubben är väl medveten om vill-
koren. Ale kommun står för elför-
brukningen under säsongen för all-
mänhetens åkning, vilket betyder 
att augusti till oktober är Ale-Surtes 
ansvar. Det spekuleras i att 1,5 Mkr 
av de totalt 5,5 Mkr i obetald el kan 
komma att belasta klubben.

Avbetalning
– Det är självklart inga pengar som 
klubben har på något konto. Vår 
inställning kommer även fortsätt-
ningsvis vara att vi ska göra rätt för 
oss och så vitt jag förstod på kom-
munledningen vill de hitta en bra 
överenskommelse. Jag hoppas att 
det i så fall innebär en skälig avbe-
talningsplan, säger Leif Larsson.

Enligt förvaltningschef, Annika 
Sjöberg, har Ale kommun påpekat 
för elbolaget Kraft & Kultur att de 
saknat fakturor för Ale Arena, men 
inte fått något gehör.

Preskriptionstiden för den här 
typen av räkningar är tio år.

– Det betyder dock inte att de 
är oskyldiga till att det har blivit så 

här. Vår jurist kommer självklart att 
reda ut ansvarsbiten, säger Stig Fre-
driksson.

Frågorna är många. Elförbruk-
ningen är en isanläggnings största 
enskilda kostnad. Borde därför inte 
någon ha reagerat när fakturan ute-
blev? För Ale kommun som står som 
abonnent för elmätaren borde det ha 
blivit mycket pengar över i drifts-
budgeten, då den annars så dyra 
elen plötsligt försvann? Om man ti-
digare har vidarefakturerat Ale-Sur-
te BK för delar av elförbrukningen 
och plötsligt upptäcker att det mer 
eller mindre har blivit gratis att göra 
is – undrar man inte då? Eller till-
skrevs husbygget den tacksamt låga 
förbrukningen?

Ansvarsfrågan blir inte lätt att 
utreda och det blir inte heller bud-
geten som nu kraftigt förändras för 
både Ale kommun och Ale-Surte 
BK. Det var inte gratis att göra is 
inomhus heller. Tyvärr.

– Räkningen hamnar på Barn- 
och ungdomsförvaltningens bord, 
men vi kan inte klara den kostnaden 
i vår budget. Det är helt orimligt att 
vi ska hitta sådana belopp i vår verk-
samhet. Det får lösas på annat sätt. 
Hur det blir framöver vet jag inte, 
men om driften av Ale Arena är så 
mycket dyrare än vi trott har vi lite 
att fundera på, säger Annika Sjöberg 
bestämt.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Vad kostar det att göra is i Ale Arena? Det har ingen vetat eftersom 
den dyraste råvaran, elen, inte har blivit fakturerad på 3,5 år.
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Faksimil vecka 16, 2010.


