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Bomullspads, tops och våtservetter är inte gjorda 
för att spolas ner i toaletten och löser inte upp sig i 
vattnet på samma sätt som toalettpapper gör. I stället 
fastnar de i våra ledningar och pumpstationer. 

Varje dag spolas tyvärr fel saker ner i toaletterna, 
detta är ett ökande, dyrt problem, något som alla 
med kommunalt avlopp är med och betalar. 

Spola rätt i stället, så kan vi använda våra resurser till 
något bättre! 

Vad får man spola ner i toaletten?  

Kiss, bajs och toalettpapper. 

Vad får man inte spola ner i toaletten? 

Allt annat. Hushållspapper, våtservetter, 
bomullstopps, bindor, snus, tamponger, hår, 
mediciner, servetter tidningar, textiler är exempel på 
saker som inte hör hemma i en toalett. 

Att spola rätt är lätt! 

Grafik: Svenskt Vatten
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I Färgelanda har vi kunnat konstatera att vi har en 
långsiktigt hållbar vattenförsörjning. En tidigarelagd 
budgetprocess samt att vi är långt framme i våra 10 
åriga investeringsplaner är också ett stort framsteg.

Allt detta har kunna möjliggöras genom långsiktigt 
synsätt i våra styrelser och ägarkommuner, och inte 
minst en engagerad, lojal och kunnig personal. Vi har 
under året blivit några fler, de strategiska utökningar 
som beslutades under 2019 har nu kommit in i 
organisationen och kan bidra till att vi fortsätter 
utvecklas. 

När det gäller utveckling av våra arbetssätt så 
har vi tagit ytterligare steg i effektivisering och 
förbättringsarbete, struktur i hur ansvarsfördelningen 
ser ut för våra projekt samt arbetsmiljö, miljö och 
säkerhet.

Sammantaget ger detta förutsättningar för ett fortsatt 
utvecklande 2021.

Peter Johansson VD

 

Att det gångna året har varit ett mycket speciellt år, 
det är väl alla överens om. Självklart har även våra 
bolag påverkats av omvärldssituationen. Främst har 
det märkts i vår organisation med mer distansarbete, 
möten och styrelsemöten på länk samt uteblivna 
kund och verksamhetsmöten. Det som ändå varit 
positivt i situationen är att vi som organisation har 
genomfört det som vi planerat, och vi har blivit 
än effektivare genom ökad digital mognad. Min 
förhoppning är att vi inom snar framtid kommer 
ur Coronaproblematiken, men att vi tar med oss 
den goda erfarenheten av en fortsatt digitaliserad 
verksamhet. 

Året kan summeras som framgångsrikt för samtliga 
bolag, såväl ekonomiskt, där alla bolag har ett litet 
överskott som vi kommer kunna använda för framtida 
behov som verksamhetsmässigt. Det är utan tvekan 
så att det finns stora framtida behov inom alla våra 
kommuners VA anläggningar.

Några extra viktiga händelser som jag vill lyfta fram 
när vi summerar året är att vi gick från initiering 
till beslut och ett samarbetsavtal med Trollhättan 
Energi för ett vattenintag i Vänern och samarbete 
kring förbindelseledningen. Parallellt har utredningar 
initierats för långsiktig vatten- och avloppsförsörjning 
i Sotenäs och Munkedal. 

2020
Ett år på distans
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Du märker oss kanske främst som vatten i kranen. Och när det funkar som bäst tänker 
du på oss minst. Men dygnets alla timmar jobbar vi, våra reningsverk, pumpstationer 
och ledningar. Vi gör det för att se till att skydda vårt gemensamma vatten. För friska 
hav, sjöar och vattendrag. För människor, djur och miljö. För framtiden. 

För rent vatten
– idag och imorgon

ca
startår

2013 61 000 
anslutna personer

 ca 6 000 000 m3 dricksvatten/år

 ca 180 mil ledningar

Uddevalla 
kommun

Färge-
landa 

kommun
Munkedals 

kommun

Sotenäs 
kommun



Med fyra kommuner, som tillsammans äger  
Västvatten, blir det ett samlat fokus på VA-frågor, 
bättre förmåga till långtidsplanering och större 
möjligheter att vara en attraktiv arbetsgivare. Med  
vår samlade kompetens kan vi göra mycket mer. 

Tillsammans gör vi det bättre

Vi är ett ungt och piggt bolag som ser till att det gemensamma vattnet och  
avloppet funkar på bästa sätt i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla.  
Ett av samhällets allra viktigaste uppdrag, om du frågar oss.

En verksamhet
med hållbarhet som uppdrag
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Tillsammans är vi ett starkare Västvatten helt enkelt. 
Det är, inte minst, klokt eftersom våra vattendrag, 
sjöar och hav sällan slutar vid kommungränserna. 

Varje kommun har var sitt helägt anläggningsbolag 
som äger en del av Västvatten. På så vis finns det 
lokala inflytandet kvar. 

Färgelanda 
kommun

100 %

Färgelanda 
Vatten AB

7 %

Munkedals
kommun

100 %

Munkedal 
Vatten AB

11 %

Sotenäs 
kommun

100 %

Sotenäs 
Vatten AB

29 %

Uddevalla 
kommun

100 %

Uddevalla 
Vatten AB

53 %

Västvatten AB
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Uppdrag
Vi tar hand om avloppsvatten och levererar dricks-
vatten hela vägen till kranen. Men inte bara för att det 
ska vara enkelt och bekvämt. Vatten av god kvalitet 
är ju en förutsättning för liv. Och genom att göra det 
vi gör skyddar vi våra vattendrag, sjöar och hav från 
föroreningar och övergödning – och bidrar till en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

Övergripande mål
Eftersom kommunernas förutsättningar skiljer sig  
åt, bland annat genom befolkningsmängd och 
utvecklingsprognos, har vi ibland olika utmaningar 
och arbetssätt. Samtidigt strävar vi efter gemen- 
samma mål och visioner för vatten- och avlopps-
verksamheterna i alla fyra kommuner. Det ska vara 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart – ett 
långsiktigt arbete med många utmaningar. 

Ekologisk hållbarhet

Vi skyddar vattnet som resurs, uppfyller miljökrav, 
hanterar näringsämnen och energi på ett hållbart sätt. 
 
 

Ekonomisk hållbarhet

Våra resurser håller nu och för framtidens utman-
ingar; ledningsnät förnyas, anläggningar har den 
status och kapacitet som krävs och organisationen 
har den personal som behövs. 

Social hållbarhet (hållbara tjänster för abonnenter) 

Vi levererar ett hälsomässigt säkert dricksvatten med  
hög leveranssäkerhet och klarar av att hantera kris- 
situationer – med trygga och nöjda abonnenter. 

Forskning för framtiden
Vi är medlem i branschföreningen Svenskt Vatten 
vars verksamhet inom Svenskt Vatten Utveckling till 
stor del är inriktad mot forskning och utveckling. Vi 
är också med i ett antal nätverk. Starkt engagemang 
har vi i DRICKS där vi är medfinansiär och aktiv i 
arbetsgrupper. 

Vi är även aktiv medlem i teknikutvecklingsklustret 
VA-teknik Södra. Huvudsyftet är att hitta lösningar 
till framtidens utmaningar, med fokusområden som 
avloppsvattenrening, energi- och resurshushållning 
samt klimat och samhälle. 
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Västvattens 
organisationsschema

Ekonomi & 
Adminis- 

tration
Drift

Utredning & 
Utveckling

Kund &  
Kommuni-

kation

Avlopp
El & 

Automation Rörnät Dricksvatten

VD

HR &  
Verksam- 
hetsstöd

Projekt

Västvattens nio avdelningar jobbar ständigt med att 
göra det bästa för verksamheten och för våra kunder. 
Runt om i våra kommuner kan man se våra bilar, 
dag som natt – våra ledningar kräver konternuerligt 
underhåll. 

Vi renoverar och förbättrar, såväl som vi planerar och 
räknar. Allt för att se till att vardagen fungerar och för 
att säkra vår framtid genom en hållbar avlopps- och 
vattenförsörjning. 
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105 
Anställda

34 st 71 st

139 053 tkr
I bruttoinvesteringar

39
Olika befattningar

19 759 
Inkomna avläsningar. 

Avläsningarna anger 
en fastighets 
vattenförbrukningen 
så att våra kunder inte 
betalar för mer än de 
faktiskt använder. 

24 535 
Besök på 
vår hemsidan

4 854 
Inkomna mejl 
till vår kundtjänst

599 
Ägarbyten

8 942 
Inkomna samtal
till vår kundtjänst

925 
Utbytta  
vattenmätare

86 054 
Skickade 
kundfakturor

54 % pappersfakturor
46 % elektroniska* 

39 160
Investerings-

projekt
Driftstopp

 
Västvatten i siffror

* E-faktura, elektronisk faktura, 
e-postfaktura och digital post. 
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Nedslag på hemmaplan
En del av det som hänt i våra ägarkommuner i år.

Färgelanda
• Renovering av Järbo reningsverk där bland 

annat reningsutrustning och renshantering 
har renoverats. 

• Bytt ut en gammal vattenledningen i 
Stigevivägen. 

• Inmätningar av ledningsnätet för en bättre 
och mer tillförlitlig karta.

Munkedal
• Instängsling, grindmontage och lagning av 

stängsel på åtta vattenverk och reservoarer. 

• Slitage på pumparna i våra pumpstationer. 
Några har lagats, andra har bytts ut. 

• Läcksökningar har skett kontinuerligt under 
året där läckor och avloppsstopp har lagats 
allt eftersom.

Sotenäs
• Reliningar i centrala Kungshamn för att 

minska saltvatteninträngningen och 
tillskottsvatten till verken.

• En långtidsutredning för spillvattenreningen i 
Sotenäs har påbörjats.

• Undersökning av Smögens vattentorn har 
visat ett större underhållningsbehov än 
planerat på grund av saltvatteninträngning. 

Uddevalla
• Dammluckan som reglerar flödet ut från 

Öresjö har uppdaterats och kan nu fjärrstyras. 
Detta har gett större möjligheter att optimera 
vattenhushållningen. 

• En utredning av den framtida 
vattenförsörjningen har utförts. 

• Montering av solceller på Skansverkets fasad. 

För att hjälpa naturen 
på traven

För att öka medvetenheten om vilka vi är 
och vad vi gör har en Västvattenbroschyr 
tryckts. Denna skickas ut tillsammans 
med välkomstbrevet till nya kunder.
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Foto: Peter Johansson

Arbetet för att gjuta ett nytt dämme 
utanpå det gamla har påbörjats i Dale.

Efter att det gamla dämmet, som byggdes 
i början av 40-talet, börjat läcka och visa 
tydliga tecken på kalkutfällningar togs 
beslutet att ett nytt dämme skulle gjutas. 

Ett fungerande dämme är viktigt för att vi 
ska kunna utvinna så mycket vatten som 
möjligt under perioder när det inte kommer 
lika mycket regn. Genom att bygga 
dämmen runt sjön höjer man vattennivån 
och därmed mängden tillgängligt råvatten  
– vatten som är viktigt att komma åt under 
torra somrar med hög förbrukning. 

Dämmet beräknas att besiktigas i 
september 2021.  

I kundernas brevlåda
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Uddevallas framtida vatten kommer från Vänern. Vi tar det från början - efter att den nya 
vattenförsörjningsplanen visat ett behov av att trygga Uddevallas framtida dricksvattenförsörjning 
startade en dialog med Trollhättan Energi för att samförlägga en råvattenledning ut i Vänern. Under 
2020 togs beslutet om en samförläggning. 

Hur överföringsledningen kommer att se ut återstår att se, en exakt utformning bestäms i kommande 
projektering. Det som står klart är att både Trollhättans nya vattenverk och Mariebergs Vattenverk i 
Uddevalla ska försörjas. Ledningen från Trollhättan och vidare till Uddevalla kommer Uddevalla Vatten 
dock att upphandla separat senare.

Om allt går enligt plan förväntas råvattenledningen från Vänern till Trollhättan vara klar 2026 och efter 
ytterligare några år förväntas den vara på plats i Uddevalla. 

Västvatten är full av kunnig personal, 
något som vi vill vara noga med att 
uppmärksamma och ta till vara på. Hela 
tre nya arbetsgrupper har bildats under 
2020 för att se till att vi följer aktuella 
lagstiftningar och regelverk samt att vi 
jobbar efter vår fulla potential. 

Vi välkomnar in energieffektiviserings-
gruppen, IT-rådet och arbetsmiljögruppen 
i organisationen. 

Vänernvatten till Uddevalla 

Under året har flertalet reliningar 
gjorts i centrala Kungshamn för att 
minska saltvatteninträngningen och 
tillskottsvattnet till verken. 

Reliningarna utfördes med en miljövänlig 
och schaktfri metod där man inte behöver 
gräva upp gator. I stället används en 
plaststrumpa som förs in i den gamla 
ledningen, strumpan härdar och fungerar 
som en ledning inuti den gamla. 

Foto: Genrebild

Reliningar i 
Kungshamn

Nya arbetsgrupper
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2018 utfördes Västvattens första 
medarbetarundersökning, genom att utföra samma 
undersökning igen två år senare kan vi göra 
jämförelser över hur det såg ut då, jämfört med idag. 
Vad har blivit bättre och vad behöver vi fortsätta 
jobba på? Medarbetarundersökningen skickades ut 
i oktober, den var såklart helt anonym och bestod av 
60 frågor som rör arbetsplatsen. 

Tydliggöra våra visioner och mål
Svarsfrekvensen på enkäten var 84 % (90), 
en liten minskning jämfört med tidigare år. 
Resultatet ser ungefär ut som för två år sedan. 
Vissa områden har blivit bättre, till exempel 
rekommendationsbenägenheten, det vill säga hur 
villiga medarbetare är att rekommendera Västvatten 
som arbetsplats till en vän eller bekant. Andra 
områden behöver vi jobba mer på, till exempel att 
tydliggöra våra visioner och mål.   

När våra medarbetare berättar vad som är det bästa 
med Västvatten är orden ”frihet” och ”kollegor” 
i toppen. När det kommer till arbetsklimatet på 
arbetsplatsen är vi på rätt väg och siffrorna visar på 
positiva tongångar. 

Vad händer härnäst? 
Varje avdelning jobbar vidare med att ta fram en 
handlingsplan för de frågor som är relevanta för 
just dem. Det resultat och frågor som berör hela 
organisationen och Västvattens ledarskap arbetas 
vidare med i ledningsgruppen. 

Fler intressanta resultat
• 79 % känner att deras arbetsinsats  

bidrar och är viktig 

• 86 % upplever att deras närmsta chef har 
förtroende för dem som medarbetare

• 82 % anser att deras chef föregår med gott 
exempel

+/- 1-2 procentenheter hamnar inom felmarginalen.

88
svar

Tillsammans utvecklas vi

Under 2018 utfördes Västvattens första medarbetarundersökning och under 2020 
var det dags igen. I oktober skickades frågor ut till alla medarbetare och så här såg det 
ut när Västvattningarna tyckte till om sitt arbete och sin arbetsplats.  

Västvattningarna tyckte till i
medarbetarundersökningen 

1 
enkät

60
frågor
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Nöjda medarbetare 
Medarbetarindex, MI, är ett mått på engagemang 
och beskriver hur nöjda våra medarbetare är med 
sin arbetssituation. Måttet utvinns från resultatet av 
frågor som rör arbetsklimat, ledarskap, organisation 
samt visioner och mål. 

Totalt medarbetarindex hamnade på 74 % vilket är 
i linje med resultat från liknande bolag i branschen. 
Att procenten hamnar över 70 procent tyder på att 
vi är på rätt väg och bör fortsätta på ett liknande 
spår för att nå ännu bättre resultat. 

 

Majoriteten av våra medarbetare känner att deras arbetsinsats är viktig och att de bidrar till något större. 

 
 

Bland Västvattens  
identifierade styrkor 

ligger lika behandling och 
att man känner stolthet 

för sitt arbete högst  
upp på listan
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Foto: Thomas Ahl
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Styrelsen och verkställande direktören för Västvatten AB med säte i Uddevalla  
avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020.
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Information om verksamheten

Västvatten är ett driftbolag för vatten och 

avloppsverksamheten i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs 

och Uddevalla kommun. Bolaget ansvarar för drift, 

underhåll, utbyggnad och utveckling av verksamheterna. 

Detta görs på uppdrag av ägarbolagen.

Genom det gemensamma bolaget Västvatten erbjuds 

abonnenterna god service och tillgänglighet. Med egna 

och inhyrda resurser levererar Västvatten AB ett säkert 

dricksvatten och en god avloppshantering i kommunerna. 

Ägarförhållande

Västvatten AB ägs av fyra anläggningsbolag som i sin tur 

ägs av respektive kommun.

Varje kommunalt anläggningsbolag äger sitt VA-nät 

och anläggningar samt beslutar om utbyggnader, 

upprustningar och VA-taxor tillsammans med den egna 

kommunen. 

Antalet aktier och röster i Västvatten är 2 500 stycken.

Eget kapital

 

Förvaltningsberättelse
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Väsentliga händelser under året

Ett axplock av händelserna under 2020:

Organisationen har jobbat med att tidigarelägga 

budgetprocessen enligt överenskommelse med ägarna. 

Den nya processen innebär att budgeten presenteras för 

styrelsen under maj månad och beslutas av styrelsen 

i september. Denna tidigareläggning medför mer 

tid för förankringsprocessen av taxeändringar med 

ägarkommunerna.

Organisationsjusteringen som beslutades under 2019 

syftade bland annat till att skapa en långsiktig plan för 

investeringar och reinvesteringar. Detta arbete har fortgått 

under året. Det långsiktiga målet är att blicka 20-25 år 

fram i tiden. Ett första steg är att ta fram en 10 års plan , 

vilken kommer att ingå i kommande budgetprocess.

Coronaviruset har varit på allas läppar, så även på 

Västvattens. Nya arbetssätt har införts för att minska 

risken för spridning. Fler arbetar hemifrån, fler möten 

sker via team och alla studiebesök är inställda. Tråkigt 

nog innebar detta också att kretsloppskampen där 

femteklassare lär sig mer om hur vår planets kretslopp 

fungerar och hur den lokala hanteringen av vatten, avlopp 

och avfall går till har ställts in.

Västvatten har tagit del av det statliga stöd gällande 

sjuklöner som delats ut med anledning av corona-

pandemin. Sjukfrånvaron under året har varit 

förhållandevis låg. Västvatten har även fått stöd 

med anledning av den tillfälliga nedsättningen av 

arbetsgivaravgifter.

Besparingsuppmaning för vattenförbrukning infördes i juni 

för Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla Vatten. 

Denna uppmaning kunde hävas i juli för Färgelanda, 

Sotenäs och Uddevalla men i Munkedal övergick det till 

ett bevattningsförbud. Munkedals dricksvatten kommer 

från grundvatten vilket tar längre tid att fyllas på än för 

ytvatten. Grundvattnet svarar inte lika snabbt på det regn 

som faller och det behöver regna mer än normalt under en 

längre tid för att brunnarna ska fyllas på.

Söktrycket har varit stort för de personalannonser som 

Västvatten AB har haft ute vilket har resulterat i många 

intressanta och kvalificerade sökanden samt nyanställda.

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman var på 

besök i Uddevalla och passade på att besöka Skansverket 

och få information om VA-branschens utmaningar.

Uddevalla 
kommun  

100 %  
212000-1397

Färgelanda 
kommun  

100 %  
212000-1421

Munkedals 
kommun  

100 %  
212000-1330

Sotenäs 
kommun  

100 %  
212000-1322

Uddevalla 
Vatten AB  

53 %  
556901-9655

Färgelanda 
Vatten AB  

7 %  
556901-9630

Munkedal 
Vatten AB  

11 %  
556901-9648

Sotenäs 
Vatten AB  

29 %  
559084-8064

Västvatten AB 
556901-9622

Fritt eget kapital
IB Eget kapital 0 tkr

Bal. res. inkl. årets resultat 0 tkr

UB Eget kapital 0 tkr

Bundet eget kapital
IB Aktiekapital 2 500 tkr

Årets nyemission 0 tkr

UB Aktiekapital 2 500 tkr
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Västvatten AB har varit med i tidningen och medier 

vid ett flertal tillfällen under året gällande bland 

annat Vänernledningen, vattensituationen, besök av 

energiministern och personalens rådiga ingripande vid 

stöld på Skansverket.

Kurser och utbildningar har varit färre under året på grund 

av Covid-19 viruset. Dock hann de flesta medarbetare 

gå en första hjälpen kurs i början av året för att få lärdom 

kring bland annat hur en stroke känns igen och hur ett 

tryckförbands läggs. Alla har även gått en kurs i GDPR. 

Chefer och arbetsledare med personalansvar har gått en 

arbetsrättslig grundkurs.

Vi arbetar med att minska vår pappershantering ut till kund 

och har ett flertal kampanjer igång för att uppmana kunder 

med pappersfaktura att börja använda e-faktura.

Investeringar

Under 2020 har investeringar utförts med 0 tkr (0 tkr).

Arbetsmiljö

God arbetsmiljö ska vara en naturlig del av den dagliga 

verksamheten. Under året har ett flertal områden belyst 

och arbetats med som handlar om en trygg arbetsplats. 

Exempelvis har det varit utbildningar i första hjälpen och 

slumpvisa drogtester under året.

En medarbetarenkät har genomförts under året och 

informerats ut i verksamheten. Alla avdelningar arbetar 

med sitt resultat och vad som ska förbättras respektive 

bibehållas. 

Införandet av IA systemet föregående år var uppskattat 

och har gjort att fler tillbud och olycksfall nu anmäls och 

kan följas upp på ett bra sätt.  

Miljöpåverkan

Miljöpåverkande verksamhet sker i anläggningsbolagen 

och redovisas i respektive årsredovisning. 

Krisberedskap

En väl utvecklad krisberedskap är viktig både för 

Västvatten och för samarbetet med kommunerna. 

Västvatten prioriterar att delta i alla kommuners 

krisberedskapsövningar. Under året kan nämnas 

deltagande i en krisledningsövning på distans med 

Munkedal kommun. Syftet med övningen var att öva 

kommunikation och roller i ett fingerat scenario.

Organisation och effektivisering

Organisationsöversynen som beslutades under hösten 

2019 är genomförd och de nya tjänsterna har tillsats 

succesivt under första halvan av året. Huvudmålet var 

att skapa förutsättningar att införa ett arbetssätt för 

långsiktigare planering av framtida investeringar och 

reinvesteringar. Detta arbete har under gångna året inletts 

och kommer redan inför kommande budgetprocess ge 

förutsättningar för ett långsiktigare synsätt på framtida 

utveckling och taxeutveckling i våra ägarbolag.

Ytterligare områden som har fokuserats på är 

säkerhetsfrågor, arbetsmiljö, miljö och upphandlingar.

Bolaget arbetar ständigt med att, identifiera och förbättra 

verksamheternas processer med ambitionen att över 

tid effektivisera och standardisera arbetet med ständiga 

förbättringar och avvikelser. Under året påbörjades 

också ett mer intensivt arbete för att mer systematiskt 

få in effektiviseringsförslag inom verksamheten. Många 

förslag har inkommit och kommer arbetas vidare med 

eller är redan genomförda.

Exempel på områden är digitala signaturer, effektivare 

remisshantering, mötesstruktur, certifiering av processer 

och solceller.

Det har också identifierats förslag som minskar 

arbetsinsatser för vissa moment och förslag av strukturell 

karaktär som kräver längre utredningar.

Detta arbete har inte bara tittat inåt, utan också mot 

externa kostnader, tex har åtgärder införts för att minska 

lantmäterikostnader.

Under året har en energieffektiviseringsgrupp startats 

upp.

Framtida utveckling

Västvatten arbetar på uppdrag av sina anläggningsbolag 

och ägarkommuner med ansvar för VA-verksamheten 

och är också ett viktigt stöd i kommunernas samhälls-

utveckling. 

Västvatten arbetar med att ta fram gemensam metodik 

för att hantera frågor som finns i alla bolag. Stora frågor 

som är aktuella är:

• Vattenförsörjning

• Avloppsrening

• Förnyelse och digital dokumentation av ledningssystem 

samt verk



• Klimatfrågor

• Slamhantering

• Förberedelse för en gemensam VA-taxekonstruktion i 

alla ägarbolagen

Två mycket viktiga område som har påbörjats och 

kommer arbetas vidare med under åren är den framtida 

vattenförsörjning och avloppsrening inom Västvattens 

verksamhetsområden samt arbetet med en gemensam 

taxeöversyn/gemensam taxa.

Forskning och utveckling

Västvatten är medlem i branschföreningen Svenskt 

Vatten. Verksamheten inom Svenskt Vatten Utveckling 

(SVU) är till stor del inriktad mot tillämpad forskning och 

utveckling av intresse för Svenskt Vattens medlemmar. 

Målet är att främja utvecklingen av ny kunskap inom 

områdena för vattentjänsternas alla delar, stödja 

branschens behov av kompetensförsörjning samt se till att 

framtagen kunskap sprids. 

Utöver branschföreningen är Västvatten med i ett 

antal andra nätverk för forskning och utveckling. 

Starkast engagemang har vi i DRICKS där Västvatten är 

medfinansiär och aktiv i arbetsgrupper. DRICKS är en 

centrumbildning för dricksvattenforskning vid Chalmers, 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds tekniska 

högskola med målet att tillsammans med andra bidra till 

en säkrare dricksvattenförsörjning.

Västvatten är även en aktiv medlem i 

teknikutvecklingsklustret VA-teknik Södra. Klustret är 

ett samarbete mellan tekniska högskolor, offentlig sektor 

och företag. VA-teknik Södra har som huvudsyfte att 

hitta lösningar till framtidens utmaningar för svenska 

kommuner och vattentjänstbolag. Fokusområden är 

främst framtidens avloppsvattenrening, energi och 

resurshushållning samt klimat - samhälle - vatten.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Det finns idag en ökad nationell medvetenhet inför hot 

som vår och andra samhällsviktiga verksamheter kan stå 

inför. Detta leder delvis till förändrade kompetensbehov 

och krav kring säkerhetsfrågor. Satsningen på en 

säkerhetssamordnarfunktion kommer att möta detta 

behov och arbeta för att trygga våra framtida leveranser.

En tydlig trend är ökade krav från myndigheter, huvudmän 

och kunder. Detta innebär att vi kontinuerligt behöver se 
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över de kompetenser vi behöver ha inom bolaget.

Den statliga utredningen om hantering av avloppsslam 

som presenterades 2020 har ännu inte resulterat i några 

konkreta framtida krav. Slamfrågan är ständigt aktuell och 

vi behöver vara förberedda på förändrade kostnader och/

eller krav på annan hantering av vårt slam.

Den framtida kompetensförsörjningen blir än viktigare. 

I anläggningsbranschen finns ett underskott av 

ingenjörskompetens. Det är glädjande att bolaget har 

haft ett bra rekryteringsunderlag för de tjänster som 

annonserats ut under det gångna året.  

Långsiktig VA-planering

För att använda kollektivets pengar och bolagets resurser 

på ett så effektivt sätt som möjligt behövs att hela kedjan 

av VA-planering med VA-översikt/VA-strategi/VA-plan 

etableras tillsammans med rådgivning för fastighetsägare. 

För att få ett långsiktigt planeringsarbete med effektiva 

lösningar krävs ett tydligt samarbete mellan förvaltningar, 

bolag och politiken. 

Våra kunder

Sammanlagt har bolagen 20 407 anslutningar och 

levererar vatten och avloppstjänster till drygt 62 000 

kunder i våra kommuner. För att öka medvetenheten om 

vatten och avlopp har en Västvattenbroschyr tryckts. 

Denna ska användas för att presentera vår verksamhet 

samt att visa vad vatten och avlopp innebär. Broschyren 

skickas som välkomstbrev till nya kunder. 

Bolagets styrelse

Västvattens styrelse ska bestå av åtta ledamöter 

och högst fyra suppleanter. Respektive kommun 

utser två ledamöter och en suppleant. Dessa utses 

att ingå i styrelsen under mandatperioden om fyra 

år. Styrelseordförande för Västvatten AB utses av 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. Övrig 

konstituering sker inom styrelsen. Styrelsen inklusive 

suppleanter består av två kvinnor och tio män.

Under året har de flesta mötena skett digitalt på grund av 

Covid-19. 

Personal

Antal anställda vid årets slut var 105 personer (103 st.) 

varav 34 stycken var kvinnor (31 st.). Personalkostnaden 

i bolaget var på 73 965 tkr (72 148 tkr). Ökningen på 1 



817 tkr beror dels på den årliga lönerevisionen och dels på 

den personalökningen som styrelsen fattade beslut om 

2019. Dock har staten under några månader gett lättnader 

i form av minskade arbetsgivaravgifter för att underlätta 

under pandemin, vilket har gett en lägre ökning av 

personalkostnaderna än vad dessa skulle ha varit i annat 

fall. Därmed kommer effekten av tjänstetillsättningen ses 

först 2021.

Nyckeltal 2020 2019
Personalkostnadsökning (%) 2,5 8,3

Personalkostnad (tkr) 73 965 72 148

Antal anställda (st) 105 103

 

Sjukfrånvaron i Västvatten var 3,69 % (3,28 %) och 

frisknärvaron var 63,81 % (61,17 %), det vill säga den andel 

av personalen som enbart hade 0-5 sjukdagar under 

hela året. Sjukfrånvaron ökade något och det var främst 

korttidssjukfrånvaron, fler sjuka med få dagar. Personalen 

har i de fall det varit möjligt arbetat hemifrån vid lättare 

sjukdomssymptom.

Resultat och ställning

Bolagets intäkter kommer framförallt från ägarbolagen, 

vilka ägs av respektive kommun. Under året har ersättning 

från staten inkommit för sjuklöner, en följd av statens 

åtgärdspaket under coronapandemin.

Bolagets största utgift är personalkostnader tillsammans 

med personalens OH-kostnader så som fordon, lokaler 

och IT-system. 
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Alla kostnader och intäkter som finns i Västvatten 

fördelas ut till anläggningsbolagen via tidskrivning eller 

fördelningsnycklar. På så sätt gör Västvatten ingen vinst 

utan ersätts för de faktiska nettokostnaderna.

Årets resultat och förslag till vinstdisponering

Västvatten AB:s resultat för räkenskapsåret 1 januari 2020 

– 31 december 2020 är 0 tkr. 

Rörelsens omsättning är 89 824 tkr (86 869 tkr) och 

innefattar rörelsens fakturerade kostnader till ägarbolagen. 

Bolaget genererar ingen vinst och således sker ingen 

ökning/minskning av sitt egna kapital.

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel. Det 

finns således inget resultat att disponera.

Investeringar

Investeringar har skett med 0 tkr (704 tkr). 

Balansräkningen

Balansomslutning

Balansomslutningen är 20 680 tkr (17 662 tkr). Skillnaden 

på 3 018 tkr beror bland annat på högre övriga skulder, se 

not 16 och högre förutbetalda kostnader då betalningen till 

Skatteverket gällande preliminärskatt, arbetsgivaravgifter 

och skatt är bokförd.

Balansomslutning är summan av tillgångssidan alternativt 

summan av skulder och eget kapital i ett företags 

balansräkning.
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Övrigt 0 %
MVAB 11 %

Bidrag 1 %
FVAB 7 %

SVAB 26 %
UVAB 55 %

Västvattens intäkter

Västvattens kostnader

Personalkostnader 
81 %

Övriga  
kostnader 6 %

Fordons- 
kostnader 5 %

Lokalkostnader 4 %
IT-kostnader 4 %

Investeringar 2020 2019
Ny lokal 0 704

Serverminne 0 0

Bruttoinvesteringar 0 -704



Anläggningstillgångar

Totalt har bolaget anläggningstillgångar på 1 119 tkr (1 524 

tkr). Inga nyinvesteringar har skett under året. 

Finansiering

Bolaget har inga lån utan finansieras via sina ägarbolag.

Bolaget har en checkkredit på 3 000 tkr som Uddevalla 

kommun är ramborgenärer för.

Likviditet

Bolaget har en likviditet på 108 % (106 %) Likviditet är ett 

mått på kortsiktig betalningsförmåga och vid 100 % är de 

likvida medlen lika stora som de kortfristiga skulderna. 

Likviditet beräknas genom att omsättningstillgångarna 

delas med kortfristiga skulder.

Soliditet

Soliditet är ett mått på bolagets långsiktiga 

betalningsförmåga. Bolagets soliditet är 12 % (14 %).

Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital och 

obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i 

procent av balansomslutning.

Västvatten är ett bolag utan vinstintresse där alla 

kostnader och intäkter faktureras ägarbolagen, detta gör 

att det egna kapitalet inte förändras under året och då 

skulderna har ökat i bolaget minskar soliditeten.

Internkontroll

Under 2020 har internkontroll genomförts inom två 

kontrollområden:  

• Systematiskt arbetsmiljö 

• Hantering av personuppgifter enligt GDPR.

Kontrollen visade på ett bra arbetsmiljöarbete där bland 

annat införandet av IA-system för inrapportering av 

tillbud och olyckor har haft en positiv påverkan. Vissa 

dokument har uppdaterats under kontrollen och den 

skyddsutrustning som finns är bra, dock är det svårt att 

hitta märkningen av slutdatum på hjälmar.

GDPR kontrollen har lett till att rutiner har tagits fram 

gällande utlämnande av personuppgifter och hur nya 

och uppdateringar av personuppgiftsbehandlingar ska 

registreras.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag de 

senaste fem åren. 

Flerårs- 
översikt 2020 2019 2018 2017 2016

Total omsätt-
ning (tkr)

90 776 88 581 81 385 76 567 59 331

Balansomslut-
ning (tkr)

20 680 17 662 14 795 15 660 13 276

Likviditet (%) 108 106 110 107 107

Antal anställda 
(st)

105 103 103 97 74
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Resultaträkning

Resultaträkning (tkr) Not Resultat 2020 Resultat 2019

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 89 824 86 869

Övriga rörelseintäkter 1 952 1 712

Summa intäkter 90 776 88 581

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 2,3,4 -16 387 -15 974

Personalkostnader 5 -73 965 -72 148

Avskrivningar 6 -405 -412

Summa kostnader -90 757 -88 534

Rörelseresultat 19 47

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 7 10 1

Räntekostnader 8 -1 -9

Summa efter finansiella poster 28 39

Skatt på årets resultat 9 -28 -39

Årets resultat 0 0

En resultaträkning är en sammanställning av bolagets kostnader och intäkter under en period av ett år.
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Balansräkning

Balansräkning (tkr) Not 2020-12-31 2020-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Inventarier 11 1 119 1 524

Summa anläggningstillgångar 1 119 1 524

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 3 0

Fordringar hos koncernföretag 6 050   6 047

Övriga fordringar 12 7 369 6 054

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 5 604 2 201

Summa kortfristiga fordringar 19 026 14 302

Kassa och bank 535 1 836

Summa omsättningstillgångar 19 561 16 138

SUMMA TILLGÅNGAR  20 680 17 662

Balansräkningen redovisar bolagets tillgångar och skulder samt det egna kapitalet.  
Vad bolaget äger och är skyldiga vid en viss tidpunkt, i detta fall vid årsskiftet.

Balansräkning (tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 14 2 500 2 500

2 500 2 500

Fritt eget kapital

Årets resultat 0 0

0 0

Summa eget kapital 2 500 2 500

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 304 2 368

Skulder till koncernföretag inom Uddevalla kommun 21 635

Aktuell skatteskuld 15 66 39

Övriga skulder 16 5 045 3 969

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 8 744 8 151

Summa kortfristiga skulder 18 180 15 162

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  20 680 17 662
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Kassaflödesanalysen visar på de likvida betalningsströmmar som har skett i bolaget under året.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys Not 2020 2019

Den löpande verksamheten

Årets resultat 0 0

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 18 405 412

Justering 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 405 412

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -4 724 -2 463

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 3 018 2 867

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 301 816

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -699

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -699

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0

Årets kassaflöde -1 301 117

Likvida medel vid årets början 1 836 1 719

Kursdifferens i likvida medel 0 0

Likvida medel vid årets slut 535 1 836
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Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen (1995:1554) och enligt 

Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 

anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter

Prissättning för försäljning av bolagets tjänster sker 

genom fördelning av uppkomna kostnader genom 

framförallt så kallade fördelningsnycklar till respektive 

anläggningsbolag. Den dagliga driften och projekt- och 

utredningsavdelningen fördelas efter tidsskrivning på 

respektive bolag medan övergripande kostnader så som 

VD, ekonomi och administration fördelas enligt ägarandel 

eller omsättning.

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som 

erhållits eller kommer att erhållas vid leverans till kund. 

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 

prövning beräknas bli betalt.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 

anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 

avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom 

inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till 

förvärvet. 

Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än 

en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för 

tillverkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp 

har räknats in i anskaffningsvärdet. 

För de materiella anläggningstillgångarna där skillnaden i 

förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara 

väsentlig har de delats upp i komponenter och skrivs av 

separat.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet 

räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för 

löpande underhåll och reparationer redovisas som 

kostnader när de uppkommer.

Redovisningsprinciper
Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 

nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade 

förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska 

fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i 

resultaträkningen.

Nyttjandeperiod

Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år.

Koncernförhållanden

Bolaget ägs av Färgelanda Vatten AB, Munkedal 

Vatten AB, Sotenäs Vatten AB och Uddevalla Vatten 

AB. I resultat- och balansräkning samt not redovisas 

mellanhavanden till andra företag som ingår i Uddevalla 

kommun under rubriken koncernföretag inom Uddevalla 

kommun.

Uddevalla Vatten AB (organisationsnummer 

556901-9655, med säte i Uddevalla) upprättar 

koncernredovisning.

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. 

Finansiella leasingavtal finns i bolaget vid leasing av 

fordon. De redovisas dock som operationell leasing. 

I koncernen är det finansiella leasingbelopp av 

försumbart värde då det är enbart 0,1 % av koncernens 

balansomslutning och kommer även där redovisas som 

operationell leasing.

Leasingavgifterna, inklusive förhöjd förstagångshyra men 

exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, 

redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
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Noter till resultaträkningen

Noter

Not 1 Nettoomsättning
2020 2019

Fakturerade tjänster till  
Uddevalla Vatten AB (koncernföretag)

50 298 47 989

Fakturerade tjänster till  
Sotenäs Vatten AB

23 657 22 503

Fakturerade tjänster till  
Munkedal Vatten AB

9 643 10 116

Fakturerade tjänster till  
Färgelanda Vatten AB

6 226 6 261

Summa 89 824 86 869

Not 1 Övriga intäkter
2020 2019

Erhållna bidrag anställningsstöd 151 153

Ersättning statliga bidrag  
(sjuklön/Covid-19)

360 -

Övriga fakturerade kostnader 441 1 559

Summa 952 1 712

Not 2 Övriga externa kostnader
2020 2019

Fordonskostnader 4 171 4 311

IT-kostnader 3 900 3 466

Lokalkostnader 3 143 2 952

Kostnader tillhörande ägarbolagen 254 266

Övriga kostnader 4 919 4 979

Summa 16 387 15 974

Not 3 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer
EY 2020 2019

Revisionsuppdraget 115 113

Övriga tjänster 0 180

Summa 115 293

Not 5 Personal, styrelse och VD
2020 2019

Anställda kvinnor 34 st 31 st

Anställda män 71 st 72 st

Könsfördelning styrelse kvinnor 21 % 25 %

Könsfördelning företagsledning kvinnor 43 % 43 %

Not 5 Personal, styrelse och VD
2020 2019

Löner och ersättningar övriga anställda 49 555 46 808

Sociala kostnader övriga anställda 20 192 20 702

(varav pensionskostnader) 4 217 4 784

Övriga personalkostnader 1 400 1 483

Löner och ersättningar styrelse och VD 1 532 1 290

(varav tantiem o.d.) (0) (0)

Sociala kostnader styrelse och VD 1 099 1 079

(varav pensionskostnader) 422 320

Övriga personalkostnader 187 786

Summa 73 965 72 148

Hyresavtal lokaler finns till och med 
• 2029-03-31 om 1 284 tkr/år
• 2029-03-31 om 158 tkr/år (9 mån uppsägning)
• 2029-03-31 om 846 tkr/år (9 mån uppsägning)
• 2022-04-30 om 13 tkr/ år (9 mån uppsägning) 
• Tillsvidare om 7 tkr/år (3 mån uppsägning)
• 2022-12-31 om 575 tkr (9 mån uppsägning från och 

med 2022-03-31) 

Löneskatt för pension ingår i utfallet Sociala kostnader. I 
pensionskostnader ingår enbart pension inte löneskatt. 

Not 4 Operationell leasing och hyresavtal
Framtida minimileasingavgifter avseende icke uppsägningsbar 
operationell leasing.

2020 2019

Inom ett år 825 1 141

Mellan ett till fem år 2 318 1 949

Senare än fem år 277 523

Summa 3 420 3 613

Årets redovisade leasingkostnader 1 489 1 539

2019 års övriga tjänster är arbete med 
inkomstdeklarationen 2016-2018 för ägarbolagen då de 
har överklagats av Skatteverket.
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Not 6 Avskrivningar
2020 2019

Avskrivningar på inventarier 405 412

Summa 405 412

Not 7 Ränteintäkter
2020 2019

Intäktsränta skattekonto 0 0

Övriga ränteintäkter 10 1

Summa 10 1

Not 9 Skatt på årets resultat
2020 2019

Skatt 2020 28 -
Skatt 2019 39

Summa 28 39

Not 8 Röntekostnader
2020 2019

Kostnadsränta skattekonto 0 0

Dröjsmålsränta 0 2

Övriga räntekostnader 1 7

Summa 1 9

Årets skattekostnad avser skatt på ej avdragsgilla 
kostnader x tkr och intäkter x tkr.

Not 10 Förslag till vinstdisposition
2020 2019

Balanserade vinstmedel 0 0

Årets resultat 0 0

Summa 0 0

Not 11 Inventarier
2020 2019

Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden

2 615 1 916

Årets anskaffningar 0 699

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 2 615 2 615

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 091 -679

Årets avskrivningar -405 -412

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 496 -1 091

Redovisat värde vid årets slut 1 119 1 524

Noter till balansräkningen

Not 12 Övriga fordringar
2020 2019

Kortfristig fordran 
Färgelanda Vatten AB

618 640

Kortfristig fordran Munkedal Vatten AB 1 254 1 124

Kortfristig fordran Sotenäs Vatten AB 3 113 2 872

Kortfristig fordran Uddevalla Kommun 9 293

Kortfristig fordran Sotenäs Kommun 1 0

Övrigt 2 374 1 125

Summa 7 369 6 054

Not 13 Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter
2020 2019

Förutbetalda hyreskostnader 723 715

Förutbetalda försäkringar 111 3

Förutbetalda licenskostnader 114 137

Övriga förutbetalda kostnader 4 656 1 346

Summa 5 604 2 201

Avstämning skatt på årets resultat
2020 2019

Ej avdragsgilla kostnader 130 180

Ej skattepliktiga intäkter 0 0

Summa 130 180

Gällande skattesats för bolaget är 21,4 %.

Avgångsvederlag
Avgångsvederlag till VD utgår med ersättning om 12 
månadslöner vid uppsägning från arbetsgivarens sida. 
Uppsägningstiden från bolagets sida är sex månader. 

Not 14 Antal aktier
2020 2019

Antal aktier (st) 2 500 2 500

Aktiekapital (tkr) 2 500 2 500

Varav aktier per bolag

2020 2019

FVAB 175 175

MVAB 275 275

SVAB 725 725

UVAB 1 325 1 325
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Not 15 Skatteskuld/Skattefordran
2020 2019

Aktuell skattefordran 66 0

Aktuell skatteskuld 0 39

Summa 66 39

Not 18 Tilläggsupplysningar till  
kassaflödesanalysen

2020 2019

Justering för poster som inte ingår i kassa-
flödet m.m

Avskrivningar 405 412

Summa 405 412

Not 16 Övriga skulder
2020 2019

Personalens prel. skatt/Källskatt 1 604 1 174

Moms 1 790 1 535

Sociala avgifter 1 651 1 260

Summa 5 045 3 969

Not 17 Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter
2020 2019

Upplupna semesterlöner 2 502 2 419

Upplupna övriga löner 547 599

Upplupna sociala avgifter 952 940

Upplupna pensionskostnader samt 
löneskatt

4 668 3 451

Övriga upplupna kostnader 75 742

Summa 8 744 8 151

Händelser efter balansdagen

Inga övriga händelser sedan balansdagen är av sådan art 

att de ger en väsentlig ekonomisk vinning eller förlust.

Not 19 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2020 2019

Ställda panter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga
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GRANSKNINGSRAPPORT  
 
Till bolagsstämman i Västvatten AB    Org.nr 556901-9622                                  
Till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom 
 
 
 
Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2020. Granskningen har utförts i enlighet med 
bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi har 
planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.  
 
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning föreligger inte. 
 
En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en 
granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse.  
 
 
 
 
Datum enligt digitala underskrifter  
 
 
Inger Gillberg-Carlsson   Bo Sandell   
Av kommunfullmäktige    Av kommunfullmäktige   
utsedd lekmannarevisor    utsedd lekmannarevisor  
  Vi

sm
a 

Ad
do

 ID
-n

um
m

er
 : 

89
fa

51
1a

-1
40

a-
42

ab
-b

e4
c-

ff4
b3

7b
5c

f4
3



Östersjön. Foto: Christer Backelin 



Färgelanda Vatten AB 
Årsredovisning för 
räkenskapsåret 2020
Organisationsnummer 556901-9630

Styrelsen och verkställande direktören för Färgelanda Vatten AB med säte i Färgelanda 
avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020.

Innehållsförteckning

 
Årsredovisningen är upprättad i Svenska kronor, SEK.  
Redovisningen sker i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Belopp inom parentes avser föregående år.

• Förvaltningsberättelse   s. 3

• Resultaträkning    s. 10

• Balansräkning    s. 11

• Kassaflödesanalys    s. 13

• Redovisningsprinciper   s. 14

• Noter     s. 15

• Revisionsberättelse    s. 19

• Lekmannarevisorernas rapport  s. 21



Färgelanda Vatten AB • Årsredovisning 2020

Visste du att Färgelanda har.. 

7 vattenverk 
5 tryckstegsstationer
5 reservoarer
5 reningsverk
18 pumpstationer 

Snittledningslängden 
för en ansluten  
Färgelandabo är  
48 meter. 

Genomsnittskunden i 
Sverige har 22 meter 
ledning. 

Färgelanda
2020 2019 2018

Antal anslutna personer till  
vattenledningsnätet1 / 

spillvattennätet1

st 3 596/3 534 3 594/3 532 3 591/3 526

Ledningslängd totalt km 170,1 170,6 169,4

Nylagda/omlagda 
ledningar (totalt)

km 0/0,2 0,2/0,6 0,0/0,2

Ledningsnätets förnyelsetakt gång/år 1/850 1/284 1/847

Totalt antal rörbrott/vattenläckor st 2 8 6

Totalt antal avloppsstopp st 1 2 1

Producerad mängd vatten m3 328 651 325 966 343 239

Andel läckage av renvatten  
(ej debiterat vatten)

% 32 33 28

Renad (behandlad) mängd 
avloppsvatten

m3 947 078 689 851 519 178

Bräddning från avloppssystem (ARV)2,3 m³ - 5 247 2 576

Bräddning från avloppssystem (nät)2 m³ - 945 670

1. Antal personer baseras på en beräkning av genomsnittligt antal personer till varje ansluten anläggning.  
Sotenäs, Färgelanda, Munkedal: anläggning x 2,5 pers. Uddevalla: Anläggning x 5 pers. (pga. fler flerfamiljshus).
2. Från 2020 redovisas bräddning från avloppssystemet resp. ledningsnätet var för sig. Siffrorna från 2018 och 2019 har justerats i årsredovisningen 2020.   
Siffran för bräddning av ledningsnätet 2020 är ännu ej klar.
3. Inget tillförlitligt värde finns för 2020. Vid Högsäter ARV går brädden ut i ån, som  tidvis går hög och dämmer bräddledningen. Bräddning registreras då trots att ingen skett. 
Ingen färdig lösning finns på detta problem i nuläget.

Jordartskarta
Vad kostar ditt  
vatten och avlopp?

Flerbostadshus: 

Villa: 

Fast avgift för  
vatten och spillvatten

2 205 kr/år

8 385 kr/år

Avgift per 
bostadsenhet

Avgift för dagvatten  
från fastighet

Fast avgift för  
vatten och spillvatten

0 kr/år1

0 kr/år1

Avgift per  
bostadsenhet

1 120 kr/år

1 680 kr/år

Avgift för dagvatten  
från fastighet (800m2)

Rörlig avgift för 
vatten och avlopp

46,08 kr/kbm & år

46,08 kr/kbm & år

Rörlig avgift för 
vatten och avlopp

1. Debiteras ej i FVAB:s taxekonstruktion
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Information om verksamheten

Färgelanda Vatten är huvudman för den allmänna 

vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen, 

vilket omfattar att producera och distribuera vatten av god 

kvalitet samt rena avloppsvatten och därmed förenliga 

verksamheter. 

Bolaget äger samtliga VA anläggningar i Färgelanda 

kommun. Färgelanda Vatten AB har inga anställda utan 

den dagliga driften och annan förenlig verksamhet sköts 

av det gemensamma bolaget, Västvatten AB, som svarar 

för driften av VA-anläggningarna i Färgelanda, Munkedal, 

Sotenäs och Uddevalla kommun.

Topografi

Färgelanda kommun är en glesbefolkad kommun med 

förhållandevis långa avstånd mellan tätorterna. Terrängen 

är lätt kuperad med mycket lera och berg i dagen. Den 

kommunala vattenförsörjningen kommer uteslutande från 

flera mindre grundvattentäkter. 

Avloppsreningen klaras med hjälp av flera mindre 

fristående verk.

Ägarförhållande

Färgelanda Vatten AB är ett helägt dotterbolag till 

Färgelanda kommun (212000-1421). Färgelanda Vatten 

AB äger 7 % av det gemensamma bolaget. 

Förvaltningsberättelse Eget kapital

Bundet eget kapital
IB Aktiekapital 2 500 tkr

Årets förändring 0 tkr

UB Aktiekapital 2 500 tkr

 

Väsentliga händelser under året

Ett axplock av händelserna under 2020. 

Lagning av vattenläckor och avloppsstopp har skett 

kontinuerligt under året, bland annat har det varit 

avloppsstopp i Rådanefors och inträffat vattenläckor i 

Färgelanda centrum.

Inmätningar av ledningsnätet fortgår för att få en bättre 

och mer tillförlitlig karta.

Renovering av Järbo reningsverk har genomförts. 

Bland annat har reningsutrustning, renshantering och 

kemikaliedosering renoverats.

Asfalteringen av Prärievägen är genomförd och arbetet 

med att byta ut den gamla vattenledningen i Stigevivägen 

har slutförts.

Driften har kontrollerat sjöledningen från Rådanefors 

pumpstation och den mängd som pumpas från stationen 

når inkommande brunn vid reningsverket och kan 

därmed konstateras fungera som avsett. Verket är 

privatägt och dialog kring dess framtida utveckling har 

inletts mellan Färgelanda kommun, Västvatten och 

verksamhetsutövaren.

Årlig service är gjord på renstrummorna i alla verk och 

skyddsrond är genomförd på flera verk. Inga farliga 

arbetsplatser upptäcktes men brutet vatten saknas på 

några ställen. Tryckkärl och balkar bör besiktigas.

Kommunens livsmedelsinspektör har utfört tillsyn av 

mikrobiologiska risker i dricksvatten samt kemiska risker 

och cyantoxiner med godkänt resultat.

Nytt styr-och övervakningsprogram är klart, 

testat och driftsatt till Färgelanda Vattentorn och 

tryckstegringsstation.

Fritt eget kapital
IB Eget kapital 0 tkr

Bal. res. inkl. årets resultat 0 tkr

UB Eget kapital 0 tkr

Uddevalla 
kommun  

100 %  
212000-1397

Färgelanda 
kommun  

100 %  
212000-1421

Munkedals 
kommun  

100 %  
212000-1330

Sotenäs 
kommun  

100 %  
212000-1322

Uddevalla 
Vatten AB  

53 %  
556901-9655

Färgelanda 
Vatten AB  

7 %  
556901-9630

Munkedal 
Vatten AB  

11 %  
556901-9648

Sotenäs 
Vatten AB  

29 %  
559084-8064

Västvatten AB 
556901-9622
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Utredning pågår i Ellenö angående tillskottsvatten. 

Ledningsnätet behöver ses över innan beslut om 

pumpning till Ödeborg reningsverk fattas.

Överenskommelse har, efter flera års tvist, nåtts med 

Trafikverket angående ytor som de anses avgiftsskyldiga 

för. Trafikverket har gått med på den yta som vi anser är 

avgiftspliktig och att all yta debiteras som ”mestadels 

hårdgjord”.

Framtida utveckling, risker och 

osäkerhetsfaktorer 

För att kunna ha en långsiktig hållbar vattenförsörjning 

arbetar bolaget aktivt med effektiviseringar, framtida 

kapacitetsbehov och kännedom om befintlig status på 

verk och ledningar.

En tydlig trend är ökade myndighets-, lag- och 

kundkrav, ett behov av långsiktig klimatanpassning 

och nya säkerhetskrav kring bland annat NIS och 

informationssäkerhet. Detta är nödvändiga kostnader för 

en långsiktig trygg vattenförsörjning. Nya tjänster så som 

Säkerhets- och arbetsmiljöansvarig samt Miljösamordnare 

har tillsatts inom driftbolaget Västvatten AB för att bättre 

kunna svara upp till dessa krav.  

Förbättringar av styrning, automatik och larmfunktion för 

anläggningarna behöver fortsatt utveckling. 

Långsiktig planering: För att använda kollektivets 

pengar och bolagets resurser på ett så effektivt sätt som 

möjligt behövs hela kedjan av VA-planering med VA-

översikt/VA-strategi/VA-plan etableras tillsammans med 

rådgivning för fastighetsägare. För att få ett långsiktigt 

planeringsarbete med effektiva lösningar krävs ett tydligt 

samarbete mellan förvaltningar, bolag och politiken. 

Ekonomi: En ökad miljömedvetenhet och 

beteendeförändringar hos våra kunder har visat sig i 

en minskad vattenförbrukning. Det innebär minskade 

kundintäkter och påverkar behovet av taxehöjningar för att 

täcka de fasta kostnaderna. Enligt Svenskt Vatten kommer 

även taxorna behöva höjas i snabbare takt framöver 

beroende på ett uppdämt investeringsbehov och ökande 

krav på vatten- och avloppstjänster. Dagens taxekollektiv 

betalar sannolikt inte sina kostnader, vilket beror på hur 

tidigare finansiering av anläggningar har skett (bland annat 

genom statliga medel).

VA-verksamheten bygger på långsiktighet då 

investeringar som görs är både kostsamma och har 

lång förväntad livslängd. Planering av utbyggnad av VA 

tillsammans med andra intressenter är därmed väldigt 

viktig.

Ett ökat finansieringsbehov för att ta hand om underhåll 

av anläggningar och ledningsnät samt utöka kapaciteten 

är en utmaning. VA-verksamheten är kapitalintensivt 

och många kommunkoncerner har en hög belåning. 

Bolaget har en hög skuldsättningsgrad och förändringar 

i ränteläget har stor påverkan på den framtida 

kostnadsutvecklingen och brukningsavgiften. 

Dricksvatten: Behovet av rent vatten i tillräckliga 

kvantiteter är ständigt i fokus. Att trygga 

vattenresurserna från yttre påverkan är viktigt. 

Vattentäkter kommer säkerställas genom 

miljödomstolens tillstånd för vattenuttag och genom 

att vattenskyddsområden skyltas. Ett arbete som sker 

tillsammans med Färgelanda kommun.

Avlopp: Flera anläggningar har renoverats sedan 2013, 

men många är i fortsatt behov av upprustning på grund 

av ålderstigna installationer, stort slitage och brister i 

arbetsmiljö.

Avsättning av slam från reningsverken sker i huvudsak 

som anläggningsjord. En statlig utredning tillsattes 

under 2018/2019 med uppdrag att föreslå hur ett förbud 

mot att sprida avloppsslam kan utformas. Utredningen 

pekar på att avloppsslam av god kvalitet ska kunna 

fortsätta spridas på åkrar. Men att avsätta slam som 

anläggningsjord kommer troligtvis att förbjudas. 

Västvatten bevakar slamfrågan och som det ser ut i 

dagsläget kommer avsättningskostnaderna att öka i 

framtiden.

Ledningsnät: Ökat fokus på förnyelse av ledningsnätet 

måste prioriteras. För effektiva satsningar krävs först 

mer undersökande verksamhet av ledningsnätet. 

Ledningsnätet inventeras och planering för förnyelse 

genomförs för att rätt åtgärder ska kunna sättas in i tid 

och på rätt plats. 

Klimatförändringar ger större och intensivare regn, vilket 

resulterar i översvämningar på nätet. Arbete med att 

klimatsäkra nätet behöver prioriteras. Sannolikt kommer 

också i framtiden större krav på rening av dagvatten.



Bolagets styrelse

Färgelanda Vatten AB:s styrelse ska bestå av sju ledamöter 

och högst fem suppleanter. Kommunfullmäktige i 

kommunen utser sina representanter till styrelsen samt 

vem som ska vara ordförande respektive vice ordförande. 

Dessa utses att ingå i styrelsen under mandatperioden 

på fyra år. Styrelsen inklusive suppleanter består av två 

kvinnor och tio män.

Under året har de flesta mötena skett digitalt på grund av 

Covid-19. 

Resultat och ställning

VA verksamheten bedrivs enligt själv-kostnadsprincipen 

vilket innebär att de nödvändiga kostnaderna som 

krävs för att tillhandahålla respektive vattentjänst ska 

finansieras via motsvarande intäkt. Det vill säga de 

nödvändiga kostnader som uppkommer för att till exempel 

ta hand om spillvatten finansieras via motsvarande avgift. 

Den taxefinansierade verksamheten får inte gå med vinst. 

Eventuella överuttag eller underuttag av brukningsavgifter 

redovisas som skuld/fordran till VA-kollektivet. Överuttag 

kan flyttas över till VA-fonder för specifika ändamål som 

gynnar hela kollektivet.

Färgelanda Vatten AB har en VA-fond som ska användas 

för att minska sårbarheten vid stor nederbörd. VA-fonden 

uppgår till 2 155 tkr. 

Årets överuttag uppgår till 1 218 tkr (845 tkr i underuttag). 

Kvarvarande ackumulerat överuttag är 1 738 tkr (520 tkr), 

se not 17. 

Årets resultat och förslag till vinstdisponering

Färgelanda Vatten AB:s resultat för räkenskapsåret 1 

januari 2020 - 31 december 2020 är 0 tkr. 

Bolaget genererar ingen vinst och således sker ingen 

ökning/minskning av sitt egna kapital.

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel. Det 

finns således inget resultat att disponera.

Intäkter

Bolagets intäkter består till största del av bruknings- och 

anläggningsavgifter från abonnenterna i taxekollektivet. 

Under året höjdes brukningsavgiften med 7,5 % och 

anläggningsavgiften med 3,0 %. Taxan beslutas årligen av 

kommunfullmäktige.
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Forskning och utveckling

Västvatten är medlem i branschföreningen Svenskt Vatten. 

Verksamheten inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är 

till stor del inriktad mot tillämpad forskning och utveckling 

av intresse för Svenskt Vattens medlemmar. Målet är att 

främja utvecklingen av ny kunskap inom områdena för 

vattentjänsternas alla delar, stödja branschens behov av 

kompetensförsörjning samt se till att framtagen kunskap 

sprids. 

Utöver branschföreningen är Västvatten med i ett 

antal andra nätverk för forskning och utveckling. 

Starkast engagemang har vi i DRICKS där Västvatten är 

medfinansiär och aktiv i arbetsgrupper. DRICKS är en 

centrumbildning för dricksvattenforskning vid Chalmers, 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds tekniska 

högskola med målet att tillsammans med andra bidra till en 

säkrare dricksvattenförsörjning.

Västvatten är även en aktiv medlem i 

teknikutvecklingsklustret VA-teknik Södra. Klustret är 

ett samarbete mellan tekniska högskolor, offentlig sektor 

och företag. VA-teknik Södra har som huvudsyfte att hitta 

lösningar till framtidens utmaningar för svenska kommuner 

och vattentjänstbolag. Fokusområden är främst framtidens 

avloppsvattenrening, energi och resurshushållning samt 

klimat - samhälle - vatten. 

Miljöpåverkan

Bolaget bedriver verksamhet som till stora delar berörs 

av miljöbalken och dess förordningar. Anläggningarna 

omfattas av anmälnings- och tillståndsplikt enligt 

miljölagstiftningen.

För vattenverken avser tillstånden uttag av vatten och 

för reningsverken avser de behandling av hushållens 

och industrins avloppsvatten. Verksamheterna påverkar 

framförallt miljön genom utsläpp av renat avloppsvatten till 

recipient och genom omhändertagande av avloppsslam.

Provtagning görs löpande för att visa att gällande tillstånd 

och villkor följs och hur miljön utanför våra reningsverk 

påverkas.

Det löpande miljöarbetet kräver brett engagemang, 

tålamod och framförhållning. Vi försöker hela tiden att 

blicka framåt och utmana oss själva. Miljöarbetet blir aldrig 

fullbordat utan ska vara en resa för ständig förbättring.
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Bolagets intäkter (brukningsavgifter) varierar över åren 

beroende på vattenförbrukningen som påverkar den 

rörliga delen av taxan.

Årets intäkter (brukningsavgifter) ökade med 6,6 

% jämfört med föregående års utfall.  Ökning av 

brukningstaxan för 2020 var 7,5 %. Ökningen är lägre än 

förväntat vilket beror på permittering inom industri samt 

flytt av industri. Minskningen hade blivit ännu högre om 

inte förbrukning för småhus hade ökat, vilket mest troligt 

är en effekt av att många har tillbringat mer tid i hemmet 

under pandemin.

Kostnader

Färgelanda Vatten AB har ingen egen personal utan köper 

sina tjänster av Västvatten AB.

Större delen av kostnaderna består av köpta tjänster 

från driftbolaget Västvatten AB, elkostnader och 

avskrivningskostnader. 

I Västvatten AB finns all personal. 

 

Finansiering och räntekostnader

Färgelanda Vatten ABs låneportfölj består av direkta lån 

(39 000 tkr) via Kommuninvest. Ingen nyupplåning har 

skett under året. Färgelanda Vatten AB sköter sin egen 

finansiering med ramborgen via Färgelanda kommun

Just nu är det ett gynnsamt ränteläge och 

genomsnittsräntan inklusive räntesäkringskostnader har 

under året varit 0,5 % (0,3 %). Budgeterad ränta var  

0,6 %. 

Färgelanda kommun finansierar Färgelanda Vatten AB 

med 5 %, via det egna kapitalet. 

Skatt

Ingen beskattning av ej avdragsgilla kostnader och 

intäkter har skett under året.

Investeringar

Investeringar har skett med 3 079 tkr (3 682 tkr). 

Erlagda anläggningsavgifter uppgår till 385 tkr (222 tkr).

Under året har reinvesteringar i befintliga VA-

anläggningar såsom ledningsnät, vattenverk, 

reningsverk och yttre anläggningar genomförts.

Brukningsavgifter 
105 %

Överuttag(-)
9 %Destruktionsintäkter  

slam 3 %

Övriga intäkter 
1 %

Intäkter 13 Mkr

Personal- 
kostnader 

1 %
Räntenetto 

2 %

Elkostnader 
10 %

Entreprenader 
9 %

Material och varor 
5 %

Avskrivningar 
14 % Övriga drift- 

kostnader 10 %

Köp från Västvatten 
AB 44 %

Kostnader 13 Mkr

Slam
5 %

2020 2019
Låneskuld 39 000 tkr 39 000 tkr

Långivare Kommuninvest Kommuninvest

Genomsnittlig 
räntebindning

2,55 år 2,87 år

Genomsnittlig 
kapitalbindning

3,32 år 2,87 år

Genomsnittlig ränta 0,5 % 0,30 %

Borgenavgift 16 tkr 16 tkr

Nyckeltal 2020 2019
Andel ägarfinansiering 5 % 5 %

Investeringar 2020 2019
Reinvestering 3 079 3 551

Omvandling 0 0

Exploatering 0 131

Bruttoinvesteringar 3 079 3 682

Fakturerade anläggningsav-
gifter

-385 -222

Årets finansieringsbehov 
investeringar 2 694 3 460
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• Stigevivägen: Byte av huvudvattenledningen för att 

säkra vattenleveransen samt utbyte av vattenserviser

• Uppsättning av flödesmätare.

• Färdigställande av Prärievägen Ödeborg.

• Järbo reningsverk: Helrenovering med bland annat 

renshantering, luftning, kemikaliehantering, nya 

pumpar och styrning.

• Polymerhantering Ödeborg ARV: Arbetsmiljöåtgärd 

för bättre kemikaliehantering.

• Banvallen PST: Uppgradering el, kommunikation, drift 

och arbetsmiljö.

• Nytt tak på Högsäter och Färgelanda vattentorn.

Anläggningsavgifter

Under året har anläggningsavgift till ett belopp av 385 tkr 

erlagts för anläggningsavgifter gällande ett flerbostadshus 

och ett gruppboende. 

Särredovisning av investeringar överstigande 
bolagets egna kapital

Färgelanda kommun har inga investeringsprojekt som 

överstiger aktiekapitalet och därmed ska särredovisas för 

Kommunfullmäktige.

Avskrivningar

Avskrivningar på 1 823 tkr (1 715 tkr) är i nivå med de 

budgeterade 1 847 tkr.

Balansräkning

Balansomslutning

Balansomslutningen är 48 244 tkr (49 103 tkr). Skillnaden 

på 859 tkr beror till stor del på minskade fordringar 

på tillgångssidan och minskade leverantörsskulder på 

skuldsidan.

Balansomslutning är summan av tillgångssidan alternativt 

summan av skulder och eget kapital i ett företags 

balansräkning.

Anläggningstillgångar

Totalt har bolaget materiella anläggningstillgångar på 43 

312 tkr (42 057 tkr).

Finansiella anläggningstillgångar består av aktier i 

intresseföretaget Västvatten AB. 

Likviditet

Bolaget har en likviditet på 123 % (135 %). Likviditet är ett 

mått på kortsiktig betalningsförmåga och vid 100 % är de 

likvida medlen lika stora som de kortfristiga skulderna.

Likviditet beräknas genom att omsättningstillgångarna 

delas med kortfristiga skulder.

Soliditet

Soliditet är ett mått på bolagets långsiktiga 

betalningsförmåga. Bolagets soliditet är 5 % (5 %). Den 

låga soliditetens beror på att taxekollektivet inte ska gå 

med vinst utan de över- eller underuttag som uppkommer 

bokas som skuld respektive fordran på kollektivet.

Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital och 

obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i 

procent av balansomslutning.

Foto: Niklas Ryrmalm. Stigevivägen 



Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag de 

senaste fem åren. 

Internkontroll

Under 2020 har internkontroll genomförts inom två 

kontrollområden:  

• Systematiskt arbetsmiljö 

• Hantering av personuppgifter enligt GDPR.

Kontrollen visade på ett bra arbetsmiljöarbete där bland 

annat införandet av IA-system för inrapportering av 

tillbud och olyckor har haft en positiv påverkan. Vissa 

dokument har uppdaterats under kontrollen och den 

skyddsutrustning som finns är bra, dock är det svårt att 

hitta märkningen av slutdatum på hjälmar.

GDPR kontrollen har lett till att rutiner har tagits fram 

gällande utlämnande av personuppgifter och hur nya 

och uppdateringar av personuppgiftsbehandlingar ska 

registreras.

1.  Svenskt vatten, En normallvilla ”Typhus A” omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, 
tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl. garage 15 m2 , tomtyta 800 m2 , vattenförbrukning 150 m3/år. 
Avgifterna redovisas inklusive moms.  

2. Svenskt vatten, ”Typhus B” är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spillvatten- och dagvatten. 15 lägenheter, 1000 m2 
våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2000 m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3/h. Avgifterna redovisas 
inklusive moms.  

Flerårs- 
översikt 2020 2019 2018 2017 2016

Total  
omsättning (tkr)

12 835 13 997 13 505 11 854 12 788

Balansom- 
slutning (tkr)

48 244 49 103 48 458 46 203 43 180

UB lån (tkr) 39 000 39 000 39 000 39 000 37 000

Genomsnittlig 
ränta (%)

0,5 0,3 0,2 0,2 0,5

Årskostnad 
Typhus A (kr) * 10 237 9 519 9 242 9 060 8 710

Årskostnad 
Typhus B kr) *

102 
225

95 
060

92 302 90 505 100 745

Antal läckor (st) 2 8 6 3 5

Antal driftstopp 
(st)

1 2 1 4 6

Debiterad 
mängd vatten 
(%)

68 67 72 71 74

*Typhus A och Typhus B är reviderade för 2019.
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Resultaträkning

Färgelanda Vatten AB

Resultaträkning (tkr) Not Resultat 2020 Resultat 2019

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 12 334 13 555

Övriga rörelseintäkter 2 501 442

Summa intäkter 12 835 13 997

Rörelsens kostnader

Material och varor -633 -1 340

Entreprenader -1 136 -830

Övriga externa kostnader 3,4 -8 899 -9 769

Personalkostnader 5 -160 -226

Avskrivningar 6 -1 823 -1 714

Summa kostnader -12 651 -13 879

Rörelseresultat 184 118

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 7 12 21

Räntekostnader 8 -196 -137

Summa efter finansiella poster 0 2

Skatt på årets resultat 9 0 -2

Årets resultat 0 0

En resultaträkning är en sammanställning av bolagets kostnader och intäkter under  
en period av ett år.
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Balansräkning (tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

VA-anläggningar 11 32 407 30 861

Maskiner och tekniska anläggningar 12 7 579 7 460

Inventarier 13 356 385

Pågående investeringar 14 2 970 3 351

43 312 42 057

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 15 175 175

175 175

Summa anläggningstillgångar 43 487 42 232

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 1 591 709

Fordringar hos Färgelanda kommun 16 3 117 5 610

Fordringar hos koncernföretag inom Färgelanda kommun 0 0

Underuttag VA-kollektivet 17 0

Aktuella skattefordringar 24 0 0

Övriga fordringar 2 486

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 47 66

4 757 6 871

Summa omsättningstillgångar 4 757 6 871

SUMMA TILLGÅNGAR 48 244 49 103

Balansräkningen redovisar bolagets tillgångar och skulder samt det egna kapitalet.  
Vad bolaget äger och är skyldiga vid en viss tidpunkt, i detta fall vid årsskiftet.
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Balansräkning (tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 19 2 500 2 500

2 500 2 500

Fritt eget kapital

Årets resultat 0 0

0 0

Summa eget kapital 2 500 2 500

Avsättningar

Övriga avsättningar 20 0 0

0 0

Långfristiga skulder

Lån av Kommuninvest 21 39 000 39 000

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 22 717 350

VA fond 23 2 155 2 155

41 872 41 505

Kortfristiga skulder

Överuttag VA-kollektivet 17 1 738 520

Leverantörsskulder 950 3 350

Skulder till Färgelanda kommun 116 89

Skulder till intresseföretag 495 678

Aktuell skatteskuld 24 2 2

Övriga skulder 229 5

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 342 454

3 872 5 098

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  48 244 49 103

Balansräkning forts.
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Kassaflödesanalysen visar på de likvida betalningsströmmar som har skett i bolaget under året.

Kassaflödesanalys
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Kassaflödesanalys Not 2020 2019

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 0 2

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 26 1 805 1 706

Betald inkomstskatt 0 0
Justering 1 -3

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 806 1 705

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -317 487

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -1 226 432

Kassaflöde från den löpande verksamheten 263 2 624

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 079 -3 682

Förvärv av finansiella tillgångar 0 0

Avyttringar av finansiella tillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 3079 -3 682

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 0 0

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 385 222

VA-fond 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 385 222

Årets kassaflöde -2 431 -836

Likvida medel vid årets början                                        16 5 547 6 383

Kursdifferens i likvida medel 0 0

Likvida medel vid årets slut   16 3 116 5 547



Färgelanda Vatten AB • Årsredovisning 2020

Årsredovisningen har upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen (1995:1554) och 

Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 

anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter

Prissättning för försäljning av bolagets tjänster, som 

regleras i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 

sker med hänsyn till självkostnadsprincipen. 

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som 

erhållits eller kommer att erhållas vid leverans till kund. 

Intäkter i form av anläggningsavgifter redovisas som 

långfristig skuld (förutbetald intäkt) och periodiseras 

linjärt över respektive anläggningstillgångs nyttjandetid. 

Första året intäktsförs 2 % av avgiften samt årets del av 

avskrivningen. 

Över- eller underuttag av brukningsavgifter redovisas som 

minskade alternativt ökade intäkter.

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 

prövning beräknas bli betalt.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 

anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 

avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom 

inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till 

förvärvet. 

Några räntor har ej aktiverats under året.

IIndirekta tillverkningskostnader som utgör mer än 

en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för 

tillverkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp 

har räknats in i anskaffningsvärdet.

För de materiella anläggningstillgångarna där skillnaden i 

förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara 

väsentlig har de delats upp i komponenter och skrivs av 

separat. Flertalet tillgångar som övertogs från kommunen 

är upplagda på samma sätt som de övertogs.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet 

Redovisningsprinciper
räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för 

löpande underhåll och reparationer redovisas som 

kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 

nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade 

förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska 

fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i 

resultaträkningen.

Nyttjandeperiod

Komponenter Nyttjandeperiod
Byggnader 20-75 år

Processkonstruktioner 30-75 år

El o automation 10-35 år

Maskiner o pumpar 10-30 år

Markanläggningar 15-75 år

Inventarier o verktyg 3-10 år

Transportmedel 5-15 år

Anläggningsavgifter 75 år
 

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationella 

leasingavtal.

Leasingavgifterna, inklusive förhöjd förstagångshyra 

men exklusive utgifter för tjänster som försäkring 

och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över 

leasingperioden.

Koncernförhållanden

Bolaget ägs till 100 % av Färgelanda kommun. I resultat- 

och balansräkning samt not redovisas mellanhavanden 

till andra företag som ingår i Färgelanda kommun under 

rubriken koncernföretag inom Färgelanda kommun. 

Bolaget äger 7 % av Västvatten AB. I resultat- och 

balansräkningen samt not redovisas mellanhavanden till 

Västvatten AB under rubriken intresseföretag.

. 

* Anläggningsavgift skrivs av på 75 år från och med 2019.
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Noter till resultaträkningen

Noter
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Not 1 Nettoomsättning
2020 2019

Fakturerade brukningsavgifter till  
Färgelanda kommun

921 1 295

Fakturerade brukningsavgifter till  
koncernföretag inom Färgelanda kommun

2 314 2 063

Fakturerade brukningsavgifter till övriga 10 299 9 343

Årets periodiserade anläggningsavgifter 18 9

Årets överuttag (-)/ underuttag  
(+) brukningsavgifter

-1 218 845

Summa 12 334 13 555

Not 2 Övriga rörelsintäkter
2020 2019

Destruktionsintäkter slam – 
Färgelanda kommun

422 393

Övriga intäkter – 
Färgelanda kommun

7 49

Övriga intäkter 72 0

Summa 501 442

Not 3 Övriga externa kostnader
2020 2019

Köp av tjänster från Västvatten AB  
(intresseföretag)

5 641 5 540

Elkostnader 1 275 1 577

Slamkostnader 672 536

Övriga driftkostnader 1 311 2 116

Summa 8 899 9 769

Not 4 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer
EY 2020 2019

Revisionsuppdrag 45 41

Andra tjänster 0 0

Summa 45 41

Not 5 Löner och ersättningar till styrelsen
2020 2019

Löner och ersättningar 100 164

(varav tantiem o.d.) (0) (0)

Sociala kostnader 47 47

(varav pensionskostnader) (0) (0)

Övriga personalkostnader 13 15

Summa 160 226

Not 6 Avskrivningar
2020 2019

Avskrivningar på  VA-anläggningar 995 963

Avskrivningar på maskiner 800 723

Avskrivningar på inventarier 28 28

Summa 1 823 1 714

Not 7 Ränteintäkter
2020 2019

Ränteintäkter bankkonto 0 0

Ränteintäkter kortfristiga fordringar 10 21

Ränteintäkter skattekonto 0 0

Ränteintäkter övriga 2 0

Summa 12 21

Not 8 Räntekostnader
2020 2019

Räntekostnader till Färgelanda kommun 0 0

Övriga räntekostnader 196 137

Summa 196 137

Not 9 Skatt på årets resultat
2020 2019

Skattekostnad 2020 0 -

Skattekostnad 2019 - 2

Summa 0 2

Gällande skattesats för bolaget är 21,4 %

Upplysning: Bolaget har inga leasingavtal utan enbart 
serviceavtal.

Avstämning skatt på årets resultat
2020 2019

Ej avdragsgilla kostnader 0 11

Ej skattepliktiga intäkter 0 0

Summa 0 11

Not 10 Förslag till vinstdisposition
2020 2019

Balanserade vinstmedel 0 0

Årets resultat 0 0

Summa 0 0

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel. Det 
finns således inget resultat att disponera.Bolaget har under räkenskapsåret ej haft någon anställd 

personal. Tjänster för administration, drift och underhåll 
har köpts från Västvatten AB.
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Not 11 VA-anläggningar
2020 2019

Ingående ackumulerade  
anskaffningvärde

68 404 67 213

Årets anskaffningar 2 541 1 191

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde 70 945 68 404

Ingående ackumulerade avskrivningar -37 543 -36 580

Årets avskrivningar -995 -963

Utgående ackumulerade avskrivningar -38 538 -37 543

Redovisat värde vid årets slut 32 407 30 861

Not 14 Pågående investeringar
2020 2019

Ingående nedlagda utgifter 3 351 2 249

Årets nedlagda utgifter 3 079 3 682

Under året överfört färdigställda -3 460 -2 580

Redovisat värde vid årets slut 2 970 3 351

Noter till balansräkningen

Not 12 Maskiner och tekniska anläggningar
2020 2019

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärde

10 358 8 969

Årets anskaffningar 919 1 389

Utgående ackumulerade  
askaffningsvärde 11 277 10 358

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 898 -2 175

Årets avskrivningar -800 -723

Utgående ackumulerade  
avskrivningar -3 698 -2 898

Redovisat värde vid årets slut 7 579 7 460

Not 13 Inventarier
2020 2019

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärde

1 018 1 028

Årets anskaffningar 0 0

Årets utrangeringar 0 -10

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde 1 018 1 018

Ingående ackumulerade avskrivningar -633 -615

Årets avskrivningar -29 -28

Årets utrangeringar 0 10

Utgående ackumulerade avskrivningar -662 -633

Redovisat värde vid årets slut 356 385

Not 15 Andelar i intresseföretag
Västvatten AB 556901-9622 2020 2019

Säte Uddevalla Uddevalla

Andelar av röster och kapital 7 % 7 %

IB Bokfört värde 175 175

Årets försäljning 0 0

UB Eget kapital-andel 175 175

Resultatandel 0 0

Not 16 Fordran av Färgelanda kommun

2020 2019

Likvida medel kommunens 
bankkonto

3 116 5 547

Beviljad kredit 2 000 2 000

Utnyttjad kredit 0 0

Övrig fordran Färgelanda 
kommun

1 63

Summa 3 117 5 610

Bolaget har en kredit genom utnyttjande av checkkredit 
via kommunens kontosystem. 

Bolaget har inte ställt någon säkerhet för 
koncernkontokrediten.

Not 17 Överuttag/underuttag VA-kollektivet
2020 2019

Överuttag VA-kollektivet 2020 1 218 -

Underuttag VA-kollektivet 2019 -845 -845

Överuttag VA-kollektivet 2018 327 327

Överfört till VA-fond 2017 -1 455 -1 455

Överuttag VA-kollektivet 2017 1 455 1 455

Överfört till VA-fond 2016 -700 -700

Överuttag VA-kollektivet 2016 879 879

Underuttag VA-kollektivet 2015 -189 -189

Överuttag VA-kollektivet 2014 73 73

Underuttag VA-kollektivet 2013 -2 350 -2 350

Överuttag VA-kollektivet 2012 3 325 3 325

Summa 1 738 520
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Not 18 Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter
2020 2019

Upplupna intäkter 0 2

Förutbetalda kostnader 47 64

Summa 47 66

Not 21 Lån
2020 2019

Reverslån från Färgelanda kommun 0 0

Kommuninvest 39 000 39 000

Summa 39 000 39 000

Not 25 Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter
2020 2019

Upplupna elkostnader december 131 172

Övriga upplupna slamkostnader 40 11

Övriga upplupna kostnader 171 271

Summa 342 454

Regeringens utredning angående framtida slamhantering. 
Eventuella konsekvenser av denna utredning utreds.

Det arbetas med en långsiktig lösning för Rådanefors 
reningsverk och ansvaret för detsamma. 

Inga övriga händelser sedan balansdagen är av sådan art 
att de ger en väsentlig ekonomisk vinning eller förlust.
 
 

Not 19 Antal aktier
2020 2019

Antal Aktier (st) 2 500 2 500

Aktiekapital (tkr) 2 500 2 500

Not 20 Avsättningar
2020 2019

Befarade skadestånd 0 0

Summa 0 0

Bolagets långfristiga upplåning sker från och med  
2017-11-01 enbart gentemot Kommuninvest. Not 27 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2020 2019

Ställda panter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga

Händelser efter balansdagen

Not 24 Skattefordran/Skatteskuld
2020 2019

Aktuell skattefordran 0 0

Aktuell skatteskuld 2 2

Summa 2 2

Not 23 VA-fond
2020 2019

IB VA fond 2 155 2 155

Överfört under året 0 0

UB VA-fond 2 155 2 155

Not 22 Förutbetalda anläggningsavgifter
2020 2019

IB Inbetalda värden 365 143

Årets inbetalda anläggningsavgifter 385 222

UB Inbetalda värden 750 365

IB upplösta periodiserade värden -15 -6

Årets upplösning -18 -9

UB upplösta periodiserade värden -33 -15

Redovisat värde vid årets slut 717 350

Not 26 Tilläggsupplysningar till  
kassaflödesanalysen

2020 2019

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m

Avskrivningar 1 823 1 714

Årets periodiserade/ 
upplösta anläggningsavgifter

-18 -9

Summa 1 805 1 705
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden 
är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

    

LLaaddddaa  nneerr  ddookkuummeenntt
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
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VViissmmaa  AAddddoo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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2021-02-24 16:59 Underskriftsprocessen har startat
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2021-02-24 17:48 Hans Gavin har signerat dokumentet FVAB Årsredovisning 2020.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: /LPjrxgPZVmS8ntQ0f3j2w)
2021-02-24 17:48 Alla dokument har undertecknats av Hans.Gavin
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GRANSKNINGSRAPPORT 

Till bolagsstämman i Färgelanda Vatten AB Org.nr 556901-9630                                  
Till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2020. Granskningen har utförts i enlighet med 
bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi har 
planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning föreligger inte.

En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en
granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse. 

Datum enligt digital underskrift

Eivor Johansson
Av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
7b

a6
ff7

2-
03

db
-4

d7
a-

b4
cd

-8
04

db
d5

58
03

3



Färgelanda Vatten AB  
Org.nr. 556901-9630  
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Kasebo, Kynnefjäll. Foto: Erland Pålsson 
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Visste du att Munkedal har... 

7 vattenverk 
6 tryckstegsstationer
5 reservoarer
4 reningsverk
38 pumpstationer 

Munkedal
2020 2019 2018

Antal anslutna personer till  
vattenledningsnätet1 / 

spillvattennätet1

st 6 453/6 251 6 383/6 202 6 350/6 167

Ledningslängd totalt km 307,6 307,5 305,8

Nylagda/omlagda 
ledningar (totalt)

km 0,3/0,2 4,6/0,8 3,4/0,2

Ledningsnätets förnyelsetakt gång/år 1/1538 1/384 1/1529

Totalt antal rörbrott/vattenläckor st 10 14 17

Totalt antal avloppsstopp st 8 8 3

Producerad mängd vatten m3 589 202 576 267 577 834

Andel läckage av renvatten  
(ej debiterat vatten)

% 32 31 27

Renad (behandlad) mängd 
avloppsvatten

m3 1 240 789 1 211 641 1 006 972

Bräddning från avloppssystem (ARV)2,3 m³ 41 689 13 902 11 613

Bräddning från avloppssystem (nät)2 m³ - 11 645 7 009

Snittledningslängden för  
en ansluten Munkedalsbo  
är 48 meter. 

Genomsnittskunden i Sverige 
har 22 meter ledning. 

1. Antal personer baseras på en beräkning av genomsnittligt antal personer till varje ansluten anläggning.  
Sotenäs, Färgelanda, Munkedal: anläggning x 2,5 pers. Uddevalla: Anläggning x 5 pers. (pga. fler flerfamiljshus).
2. Från 2020 redovisas bräddning från avloppssystemet resp. ledningsnätet var för sig. Siffrorna från 2018 och 2019 har justerats i årsredovisningen 2020.   
Siffran för bräddning av ledningsnätet 2020 är ännu ej klar.
3. Hög siffra 2020 delvis pga förbättrad mätning.

Jordartskarta

Vad kostar ditt  
vatten och avlopp?

Flerbostadshus: 

Villa: 

Fast avgift för  
vatten och avlopp

5 395 kr/år

5 395 kr/år

Avgift per tillkommande 
bostadsenhet

Avgift för dagvatten  
från fastighet

Fast avgift för  
vatten och avlopp

3 810 kr/år

3 810 kr/år

Avgift per  
bostadsenhet1

(ingår i fast avgift)

(ingår i fast avgift)

Avgift för dagvatten  
från fastighet (800m2)

Rörlig avgift för 
vatten och avlopp

29,25 kr/kbm & år

29,25 kr/kbm & år

Rörlig avgift för 
vatten och avlopp

1. Från och med 11:e lägenheten/bostadsenheten är avgiften per bostadsenhet lägre än tabellen visar.
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Information om verksamheten

Munkedal Vatten är huvudman för den allmänna 

vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen, 

vilket omfattar att producera och distribuera vatten av god 

kvalitet samt rena avloppsvatten och därmed förenliga 

verksamheter.  

Bolaget äger samtliga VA anläggningar i Munkedal 

kommun. Munkedal Vatten AB har inga anställda utan 

den dagliga driften och annan förenlig verksamhet sköts 

av det gemensamma bolaget, Västvatten AB, som svarar 

för driften av VA-anläggningarna i Färgelanda, Munkedal, 

Sotenäs och Uddevalla kommun.

Topografi

Munkedal kommun är en glesbefolkad kommun med 

en större tätort och ett flertal mindre. Avstånden är 

förhållandevis långa mellan tätorterna. Terrängen 

är kuperad med mycket lera och berg i dagen. Den 

kommunala vattenförsörjningen kommer uteslutande från 

mindre grundvattentäkter som delvis är ihopkopplade. 

Avloppsreningen klaras med hjälp av flera mindre verk, 

som inte är sammankopplade.

Ägarförhållande

Munkedal Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Munkedal 

kommun (212000-1330). Munkedal Vatten AB äger 11 % 

av det gemensamma bolaget.  

Eget kapital

Bundet eget kapital
IB Aktiekapital 2 500 tkr

Årets förändring 0 tkr

UB Aktiekapital 2 500 tkr

Förvaltningsberättelse

 
Väsentliga händelser under året

Ett axplock av händelserna under 2020. 

Året började med mindre nederbörd än vanligt och 

mynnade ut i en för låg lagring av grundvatten. Det i 

sin tur ledde till ett bevattningsförbud i Munkedal under 

sommaren. Munkedals dricksvatten kommer från 

grundvatten vilket inte svarar lika snabbt på det regn som 

faller och det behöver regna mer än normalt under en 

längre tid för att brunnarna ska fyllas på. 

Läcksökningar har skett kontinuerligt i Munkedal 

kommun och läckor och avloppsstopp har lagats allt 

eftersom. Under våren uppmärksammades en hög 

förbrukning/läckage av dricksvatten vilket gjorde att 

reservvattentäkterna i Ramberg och Hällevadsholm 

användes under våren. Flertalet läckor identifierades och 

åtgärdades. 

Kommunens livsmedelsinspektör har utfört tillsyn på 

mikrobiologiska risker i dricksvatten samt kemiska risker 

och cyantoxiner med godkänt resultat.

Instängsling, grindmontage och lagning av stängsel av 

totalt 8 vattenverk och reservoarer har gjorts. Arbetet har 

utförts för att öka säkerheten för dricksvattnet.

Parkavdelningen på kommunen hämtar utgående renat 

vatten till bevattning.

Det är stort slitage på pumpar i våra pumpstationer och ett 

antal pumpar har havererat. Några har kunnat lagas och 

några har köpts nya. Nya backventiler är monterade på 

två stationer. Det är viktigt att ha fungerande backventiler 

i en pumpstation så att vattnet i tryckledningen står kvar 

mellan pumpningarna och inte rinner tillbaka till stationen.

Framtida utveckling, risker och osäkerhetsfaktorer

För att kunna ha en långsiktig hållbar vattenförsörjning 

arbetar bolaget aktivt med effektiviseringar, framtida 

kapacitetsbehov och kännedom om befintlig status på 

verk och ledningar.

En tydlig trend är ökade myndighets-, lag- och kundkrav, 

ett behov av långsiktig klimatanpassning och nya 

Fritt eget kapital
IB Eget kapital 0 tkr

Bal. res. inkl. årets resultat 0 tkr

Uddevalla 
kommun  

100 %  
212000-1397

Färgelanda 
kommun  

100 %  
212000-1421

Munkedals 
kommun  

100 %  
212000-1330

Sotenäs 
kommun  

100 %  
212000-1322

Uddevalla 
Vatten AB  

53 %  
556901-9655

Färgelanda 
Vatten AB  

7 %  
556901-9630

Munkedal 
Vatten AB  

11 %  
556901-9648

Sotenäs 
Vatten AB  

29 %  
559084-8064

Västvatten AB 
556901-9622
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säkerhetskrav kring bland annat NIS och informations-

säkerhet. Detta är nödvändiga kostnader för en långsiktig 

trygg vattenförsörjning. Nya tjänster så som Säkerhets- 

och arbetsmiljöansvarig samt Miljösamordnare har tillsatts 

inom driftbolaget Västvatten AB för att bättre kunna svara 

upp till dessa krav.  

Merparten av verk och ledningsnät är gamla och det 

finns ett stort behov av underhåll och förnyelse. Med 

den samhällsutveckling som beräknas inom Munkedal 

kommun så kommer den överkapacitet som finns i verken 

idag att försvinna. 

Långsiktig planering: För att använda kollektivets 

pengar och bolagets resurser på ett så effektivt sätt som 

möjligt behövs hela kedjan av VA-planering med VA-

översikt/VA-strategi/VA-plan etableras tillsammans med 

rådgivning för fastighetsägare. För att få ett långsiktigt 

planeringsarbete med effektiva lösningar krävs ett tydligt 

samarbete mellan förvaltningar, bolag och politiken. 

Ekonomi: En ökad miljömedvetenhet och 

beteendeförändringar hos våra kunder har visat sig i 

en minskad vattenförbrukning. Det innebär minskade 

kundintäkter och påverkar behovet av taxehöjningar för att 

täcka de fasta kostnaderna. Enligt Svenskt Vatten kommer 

även taxorna behöva höjas i snabbare takt framöver 

beroende på ett uppdämt investeringsbehov och ökande 

krav på vatten- och avloppstjänster. Dagens taxekollektiv 

betalar sannolikt inte sina kostnader, vilket beror på hur 

tidigare finansiering av anläggningar har skett (bland annat 

genom statliga medel).

Investeringar inom bolaget förväntas öka då kapaciteten 

på verk behöver utökas och underhållet av anläggningar 

behöver komma i fas med reinvesteringstakten.

Ett ökat finansieringsbehov för att ta hand om underhåll 

av anläggningar och ledningsnät samt utöka kapaciteten 

är en utmaning. VA-verksamheten är kapitalintensivt 

och många kommunkoncerner har en hög belåning. 

Bolaget har en hög skuldsättningsgrad och förändringar 

i ränteläget har stor påverkan på den framtida 

kostnadsutvecklingen och brukningsavgiften. 

Skatteverkets granskning av ränteavdrag enligt 24 kap 10 

§ Inkomstskattelagen angående inkomstdeklaration 2016 

- 2018 kan innebära ytterligare kostnader för kollektivet. 

Skatteverket har ändrat ställning i denna fråga och anser 

att räntorna som Munkedal Vatten AB betalar till Munkedal

kommun för belåning av anläggningarna ska beskattas. 

Ärendet är i Förvaltningsrätten och beslut inväntas.

Dricksvatten: Vattenförsörjningsfrågorna är viktiga i 

Munkedal. En prognostiserad hög inflyttning anstränger 

de vattenresurser som finns och nya vägar för att 

hitta mer vatten är nödvändiga. Detta diskuteras inom 

Munkedal samt mellan kommunerna i närområdet. 

Behovet av rent vatten i tillräckliga kvantiteter är ständigt 

i fokus. Att trygga vattenresurserna från yttre påverkan 

är viktigt. Vattentäkter kommer säkerställas genom 

miljödomstolens tillstånd för vattenuttag och genom 

att vattenskyddsområden skyltas. Ett arbete som sker 

tillsammans med Munkedal kommun.

Avlopp: Munkedals reningsverk närmar sig sin 

belastningsgräns. I samråd med tillsynsmyndigheten 

följer vi denna utveckling. Beroende på i vilken takt 

planerade exploateringar och VA-utbyggnadsområden 

byggs ut kan verket komma att nå sin belastningsgräns 

inom en 10-årsperiod. Om verket kan utökas på 

befintlig plats behöver utredas med särskilt fokus på 

markförhållanden och recipienten (Örekilsälven). 

Avsättning av slam från reningsverken sker i huvudsak 

genom återföring till jordbruket. En statlig utredning 

tillsattes under 2018/2019 med uppdrag att föreslå hur 

ett förbud mot att sprida avloppsslam kan utformas. 

Utredningen pekar på att avloppsslam av god kvalitet 

ska kunna fortsätta spridas på åkrar. Västvatten bevakar 

slamfrågan och som det ser ut i dagsläget kommer 

avsättningskostnaderna att öka i framtiden.

Ledningsnät: Ledningsnätet inventeras och planering 

för förnyelse genomförs för att rätt åtgärder ska 

kunna sättas in i tid och på rätt plats. Arbetet med 

överföringsledning till Gårvik/ Bergsvik fortsätter. 

Klimatförändringar ger större och intensivare regn, vilket 

resulterar i översvämningar på nätet. Arbete med att 

klimatsäkra nätet behöver prioriteras. Sannolikt kommer 

också i framtiden större krav på rening av dagvatten. 

Forskning och utveckling

Västvatten är medlem i branschföreningen Svenskt 

Vatten. Verksamheten inom Svenskt Vatten Utveckling 

(SVU) är till stor del inriktad mot tillämpad forskning och 

utveckling av intresse för Svenskt Vattens medlemmar. 

Målet är att främja utvecklingen av ny kunskap inom 

områdena för vattentjänsternas alla delar, stödja 
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Dessa utses att ingå i styrelsen under mandatperioden 

på fyra år. Styrelsen inklusive suppleanter består av en 

kvinna och elva män.

Under året har de flesta mötena skett digitalt på grund av 

Covid-19. 

Resultat och ställning

VA verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen 

vilket innebär att de nödvändiga kostnaderna som 

krävs för att tillhandahålla respektive vattentjänst ska 

finansieras via motsvarande intäkt. Det vill säga de 

nödvändiga kostnader som uppkommer för att till exempel 

ta hand om spillvatten finansieras via motsvarande avgift. 

Den taxefinansierade verksamheten får inte gå med vinst. 

Eventuella överuttag eller underuttag av brukningsavgifter 

redovisas som skuld/fordran till VA-kollektivet. Överuttag 

kan flyttas över till VA-fonder för specifika ändamål som 

gynnar hela kollektivet.

Årets överuttag är 2 379 tkr (566 tkr i överuttag). Av detta 

sätts 1 479 tkr till befintlig VA-fond. Under året har 3 000 

tkr aktiverats till VA-fonden minska sårbarheten vid stor 

nederbörd.

Årets resultat och förslag till vinstdisponering

Munkedal Vatten AB:s resultat för räkenskapsåret 1 januari 

2020 - 31 december 2020 är 0 tkr. 

Bolaget genererar ingen vinst och således sker ingen 

ökning/minskning av sitt egna kapital.

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel. Det 

finns således inget resultat att disponera.

Intäkter

Bolagets intäkter består till största del av bruknings- och 

anläggningsavgifter från abonnenterna i taxekollektivet. 

Under året höjdes brukningsavgiften med 4,0 % och 

anläggningsavgiften höjdes med 3,0 %. Taxan beslutas 

årligen av kommunfullmäktige.

 

branschens behov av kompetensförsörjning samt se till att 

framtagen kunskap sprids. 

Utöver branschföreningen är Västvatten med i ett 

antal andra nätverk för forskning och utveckling. 

Starkast engagemang har vi i DRICKS där Västvatten är 

medfinansiär och aktiv i arbetsgrupper. DRICKS är en 

centrumbildning för dricksvattenforskning vid Chalmers, 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds tekniska 

högskola med målet att tillsammans med andra bidra till 

en säkrare dricksvattenförsörjning.

Västvatten är även en aktiv medlem i 

teknikutvecklingsklustret VA-teknik Södra. Klustret är 

ett samarbete mellan tekniska högskolor, offentlig sektor 

och företag. VA-teknik Södra har som huvudsyfte att 

hitta lösningar till framtidens utmaningar för svenska 

kommuner och vattentjänstbolag. Fokusområden är 

främst framtidens avloppsvattenrening, energi och 

resurshushållning samt klimat - samhälle - vatten. 

Miljöpåverkan

Bolaget bedriver verksamhet som till stora delar berörs 

av miljöbalken och dess förordningar. Anläggningarna 

omfattas av anmälnings- och tillståndsplikt enligt 

miljölagstiftningen.

För vattenverken avser tillstånden uttag av vatten och 

för reningsverken avser de behandling av hushållens 

och industrins avloppsvatten. Verksamheterna påverkar 

framförallt miljön genom utsläpp av renat avloppsvatten 

till recipient och genom omhändertagande av 

avloppsslam.

Provtagning görs löpande för att visa att gällande tillstånd 

och villkor följs och hur miljön utanför våra reningsverk 

påverkas.

Det löpande miljöarbetet kräver brett engagemang, 

tålamod och framförhållning. Vi försöker hela tiden att 

blicka framåt och utmana oss själva. Miljöarbetet blir aldrig 

fullbordat utan ska vara en resa för ständig förbättring.

Bolagets styrelse

Munkedal Vatten AB har ingen egen personal utan köper 

framförallt sina tjänster av Västvatten AB.

Munkedal Vatten AB:s styrelse ska bestå av sju ledamöter 

och högst fem suppleanter. Kommunfullmäktige i 

kommunen utser sina representanter till styrelsen samt 

vem som ska vara ordförande respektive vice ordförande. 
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Bolagets intäkter (brukningsavgifter) varierar över åren 

beroende på vattenförbrukningen som påverkar denrörliga 

delen av taxan.

Årets förändring av intäkterna (brukningsavgifter) blev 

en ökning med 6,6 % jämfört med föregående års utfall. 

Ökning av brukningstaxan för 2020 var 4,0 %. Detta är en 

högre ökning än förväntat vilket beror på ökad förbrukning 

av småhus, vilket mest troligt är en effekt av att många har 

tillbringat mer tid i hemmet under pandemin. Det är även 

en ökad förbrukning inom industrin i Munkedal där en del 

är av engångskaraktär.

Kostnader

Större delen av kostnaderna består av köpta tjänster från 

driftbolaget Västvatten AB. 

I Västvatten AB finns all personal. 

Finansiering och räntekostnader

Munkedal Vatten AB har under året löst sin revers (76 203 

tkr) gentemot Munkedal kommun och hanterar sedan 1 

Kostnader 23 Mkr
Personal- 
kostnader 

1 %

Elkostnader 
8 %

Slamkostnader
6 %

Räntekostnader
8 %

Övriga drift- 
kostnader 11 %

Avskrivningar 19 %

Köp från Västvatten 
AB 39 %

Material och  
varor 5 %

Entreprenader 
3 %

Intäkter 24 Mkr

Övriga 
intäkter 2 %

Kap. kost- 
nadsers. 3 %

Överuttag (-) /  
underskott (+) 

-10 %

Destruktions- 
intäkter slam 4 %

Brukningsavgifter
99 %

Periodiserade anläggnings-
avgifter 2 %

Nyckeltal 2020 2019
Låneskuld 102 200 tkr 102 203 tkr

Revers Munkedal kommun - 76 203 tkr

Kommuninvest 102 200 tkr 26 000 tkr

Genomsnittlig ränta 1,8 % 2,0 %

november 2020 all upplåning inom egen regi. 

Munkedal kommun ABs låneportfölj består av direkta 

lån (102 200 tkr) via Kommuninvest. Munkedal Vatten 

AB sköter sin egen finansiering med ramborgen via 

Munkedal kommun. Ingen nyupplåningen har skett 

under året.

Just nu är det ett gynnsamt ränteläge och 

genomsnittsräntan inklusive räntesäkringskostnader har 

under året varit 1,8 %. Budgeterad ränta var 2,2 %.

Munkedal kommun finansierar Munkedal Vatten AB 

med 2 % via det egna kapitalet. Sänkningen beror på att 

finansieringen numera sker i egen regi. Finansiering sker 

även genom förutbetalda anläggningsavgifter, vilka är 

en engångsavgift som betalas vid anslutning och som 

periodiseras över anläggningens beräknade livslängd.

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2017-02-08 §6 

ska överföringsledningen Gårvik-Faleby finansieras 

via Munkedal kommun. De kapitalkostnader som 

överföringsledningen upparbetar faktureras Munkedal 

kommun och kommer så göras under ledningens 

livslängd.

Skatt

Skatteverkets granskning av inkomstdeklaration 2016-

2018 har föranlett ett beslut från Skatteverket om att 

bolaget ska betala skatt för räntan på lånet via Munkedal 

kommun. Ärendet är vidare till förvaltningsrätten och har 

inte genererat någon kostnad ännu. Om Skatteverket 

vinner processen innebär det en extra beskattning på 

cirka 400 tkr årligen.

Investeringar

Investeringar har skett med 5 941 tkr (22 942 tkr). 

Erlagda anläggningsavgifter uppgår till 1 646 tkr (403 

tkr).

Nyckeltal 2020 2019
Andel ägarfinansiering 2 % 57 %
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Reinvestering: Mindre ledningsarbeten har bland 

annat omfattat dagvattenhantering vid bruket, nya 

ledningar Solberg-Reningsverket etapp 1 samt servis 

Myrbottenvägen.

För att avlasta centrum från en del flöden och risker så har 

nya ledningar under järnvägen projekterats. Tillståndet är 

nu klart och arbetet planeras till våren 2021. Detta görs 

ihop med att befintliga ledningar flyttas för att möjliggöra 

byggnation på Solbergs området. 

En första etapp av ny parallell spillvattenledning från 

Vadholmsvägen mot avloppsverket har lagts för att 

möjliggöra byggnation vid Örekilsparken.

Under året har entreprenör upphandlats och under hösten 

har det efter undersökningar tagits fram en åtgärdsplan för 

att rusta upp reservoaren i Foss.

För att få större kapacitet och säkerhet i 

vattenförsörjningen så har arbetet med ombyggnaden av 

vattenverket i Dingle lett till en ansökan om vattendom 

för nytt borrhål som skall ersätta det befintliga som är 

provisoriskt lagat. Ansökan har gjorts och nytt hål är 

borrat. Detta medförde att den större kostnaden som var 

budgeterad för ombyggnationen flyttas till 2021.

Nytt tak på Kåvarne vattentorn.

Skalskydd har anlagts eller förbättrats för flera 

anläggningar.

Utbyte av utrustning för bättre renshantering av fasta 

partiklar i Munkedal reningsverk. Ger bland annat torrare 

rens och bättre arbetsmiljö. 

Byte till energieffektivare uppvärmning i Torreby, Dingle 

och Hedekas.

Färdigställt slamkiosk vid Munkedals reningsverk, vilket 

gett en ökad driftsäkerhet.

Omvandling: Överföringsledning Faleby-Gårvik Etapp 

2: Under 2020 har arbete pågått med ledningsrätterna 

då utförandetiden gick mot sitt slut. Arbetet ledde fram 

till förlängd ledningsrätt. Tillståndsarbeten gällande 

anslutning till Trafikverkets väg för servicearbeten på 

pumpstationerna har pågått och viss justering i lägena för 

att efterleva Trafikverkets krav har gjorts och medfört nya 

geotekniska undersökningar. Tillståndsarbetet gällande 

pumpstationer och markåtkomst för de nya lägena 

beräknas slutföras i början av 2021 för att sedan kunna gå 

över till ledningsarbeten.

Saltkällan E3: projektering med WSP pågår. Samråd 

har skett med Trafikverket för att kunna hitta lösningar 

på smala partier. Genomförandet kräver både tillstånd 

för vattenverksamhet samt strandskyddsdispens. 

Projekteringstiden har medfört att utförandestart flyttas 

fram till 2021.

Exploatering: Under 

året har nya ledningar 

lagts för att ansluta nya 

fastigheter på Fjällberg 

och vid Myrbottenvägen. 

Exploateringarna vid 

Solberg och Örekilsparken 

har fortsätt men inväntar 

ledningsflytten som 

omnämns ovan. Gläborg/

Håby logistikcentrum har 

flyttats fram

Anläggningsavgifter: Anläggningsavgifter har under 

perioden fakturerats till ett belopp av 1 646 tkr. Bland 

annat är det fastigheter på Fjällberg som har anslutits men 

främst är det strötomter. En strötomt ligger i ett område 

som sedan tidigare är inkopplat på det kommunala vatten- 

och avloppsnätet och där en ny fastighet kopplar in sig. 

Avgiften kan avse avgifter för servis, förbindelsepunkt, 

lägenhet och tomtyta.

Investeringar 2020 2019
Reinvestering 3 445 11 309

Omvandling 1 019 7 544

Exploatering 1 477 4 089

Bruttoinvesteringar 5 941 22 942

Fakturerade  
anläggningsavgifter

-1 646 -403

Årets finansieringsbehov 
investeringar 4 295 22 539
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Särredovisning av investeringar överstigande 
bolagets egna kapital

Alla projekt revideras löpande, framförallt i samband med 

budgetarbetet, vilket kan påverka särredovisningen och 

därmed initiera nya beslut av kommunfullmäktige.

Nedan sker jämförelse mot budget antagen av 

kommunfullmäktige 2019-11-25. 

Investeringar överstigande bolagets egna kapital

Investeringar Upparbetat 
(tkr)

Budget 
(tkr)

Utförande 
(år)

Reinvesteringar

Kapacitets- 
ökning VV1 396 5 300 2020

Biosteg Munkedal 
ARV

0 3 500 2021-2022

Omvandlingsområden

Tungenäset  
(Faleby-Gårvik)1 15 203 28 100 2018-2020

Gårvik E1 östra 18 9 500 2021-2022

Gårvik E2 västra 42 18 700 2022-2023

Saltkällan E31 598 4 900 2020

Exploateringar

Bergsvik1 40 29 400 2021-2022

Gläborg/Håby 
Logistikcenter

68 3 000 2019-2020

1) Reviderad tidplan, se budget 2021 antagen av 
Kommunfullmäktige 2020-12-07 § 121.

Avskrivningar

Avskrivningarna på 4 498 tkr (4 416 tkr) är lägre än de 

budgeterade 4 906 tkr, vilket beror på investeringar som 

inte har slutförts i den takt som var budgeterat.

Balansräkning 

Balansomslutning

Balansomslutningen är 138 105 tkr (137 637 

tkr). Skillnaden på 468 tkr beror på ökning av 

anläggningstillgångar på tillgångssidan. På skuldsidan 

beror det på högre förutbetalda intäkter från 

anläggningsavgifter. 

Balansomslutning är summan av tillgångssidan alternativt 

summan av skulder och eget kapital i ett företags 

balansräkning.

Anläggningstillgångar

Totalt har bolaget materiella anläggningstillgångar på 124 

877 tkr (123 434 tkr).

Finansiella anläggningstillgångar består av aktier i 

intresseföretaget Västvatten AB. 

Likviditet

Bolaget har en likviditet på 216 % (171 %). Likviditet är ett 

mått på kortsiktig betalningsförmåga och vid 100 % är de 

likvida medlen lika stora som de kortfristiga skulderna.

Likviditet beräknas genom att omsättningstillgångarna 

delas med kortfristiga skulder.

Soliditet

Soliditet är ett mått på bolagets långsiktiga 

betalningsförmåga. Bolagets soliditet är 2 % (2 %). 

Den låga soliditetens beror på att taxekollektivet inte 

ska gå med vinst utan de över- eller underuttag som 

uppkommer bokas som skuld respektive fordran på 

kollektivet.

Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital och 

obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i 

procent av balansomslutning.



1. Svenskt vatten, En normallvilla ”Typhus A” omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, 
tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl. garage 15 m2 , tomtyta 800 m2 , vattenförbrukning 150 m3/år. 
Avgifterna redovisas inklusive moms.  

2. Svenskt vatten, ”Typhus B” är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spillvatten- och dagvatten. 15 lägenheter, 1000 m2 

våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2000 m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3/h. Avgifterna redovisas 

inklusive moms.  
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Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag de 

senaste fem åren.

Flerårs- 
översikt 2020 2019 2018 2017 2016

Total  
omsättning (tkr)

23 552 23 584 23 197 22 147 17 439

Balans- 
omslutning (tkr)

138 105 137 637 114 310 102 147 96 886

UB lån (tkr) 102 
200

102 
203

81 203
76 

203
76 203

Genomsnittlig 
ränta (%)

1,8 2,0 2,7 2,6 2,4

Årskostnad 
Typhus A (kr) *

9 783 9 409 9 135 9 135 8 870

Årskostnad 
Typhus B (kr) *

106 
485

102 741 98 970 98 970 96 515

Antal läckor (st) 10 14 17 11 12

Antal driftstopp 
(st)

8 8 3 10 12

Debiterad 
mängd vatten 
(%)

68 69 73 71 76

 
* Typhus A och typhus B är reviderade för 2019. 

Internkontroll

Under 2020 har internkontroll genomförts inom två 

kontrollområden:  

• Systematiskt arbetsmiljö 

• Hantering av personuppgifter enligt GDPR.

Kontrollen visade på ett bra arbetsmiljöarbete där bland 

annat införandet av IA-system för inrapportering av 

tillbud och olyckor har haft en positiv påverkan. Vissa 

dokument har uppdaterats under kontrollen och den 

skyddsutrustning som finns är bra, dock är det svårt att 

hitta märkningen av slutdatum på hjälmar.

GDPR kontrollen har lett till att rutiner har tagits fram 

gällande utlämnande av personuppgifter och hur nya 

och uppdateringar av personuppgiftsbehandlingar ska 

registreras.



Resultaträkning

Munkedal Vatten AB

Resultaträkning (tkr) Not Resultat 2020 Resultat 2019

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 21 441 21 776

Övriga rörelseintäkter 2 2 111 1 808

Summa intäkter 23 552 23 584

Rörelsens kostnader

Material och varor -1 505 -1 256

Entreprenader -1 283 -740

Övriga externa kostnader 3,4 -14 296 -15 016

Personalkostnader 5 -123 -133

Avskrivningar 6 -4 498 -4 416

Summa kostnader -21 705 -21 561

Rörelseresultat 1 847 2 023

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 7 7 13

Räntekostnader 8 -1 853 -2 034

Summa efter finansiella poster 1 2

Skatt på årets resultat 9 -1 -2

Årets resultat 0 0

En resultaträkning är en sammanställning av bolagets kostnader och intäkter under  
en period av ett år.
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Balansräkning (tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

VA-anläggningar 11 97 684 99 785

Maskiner och tekniska anläggningar 12 8 874 3 630

Inventarier 13 534 586

Pågående investeringar 14 17 785 19 433

124 877 123 434

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 15 275 275

275 275

Summa anläggningstillgångar 125 152 123 709

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 587 996

Fordringar hos Munkedal kommun 16 11 538 11 896

Fordringar hos koncernföretag inom Munkedal kommun 251 90

Underuttag VA-kollektivet 17 0 0

Övriga fordringar 464 670

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 113 276

12 953 13 928

Summa omsättningstillgångar 12 953 13 928

SUMMA TILLGÅNGAR 138 105 137 637

Balansräkningen redovisar bolagets tillgångar och skulder samt det egna kapitalet.  
Vad bolaget äger och är skyldiga vid en viss tidpunkt, i detta fall vid årsskiftet.

Balansräkning
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Balansräkning (tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 19 2 500 2 500

2 500 2 500

Fritt eget kapital

Årets resultat 0 0

0 0

Summa eget kapital 2 500 2 500

Långfristiga skulder

Lån via Kommuninvest 20 102 200 26 000

Lån av kommunen 16 0 76 203

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 20 845 19 642

VA-fond 21 6 569 5 130

129 614 126 975

Kortfristiga skulder

Överuttag VA-kollektivet 17 900 0

Leverantörsskulder 1 455 2 217

Skulder till Munkedal kommun 797 1

Skulder till koncernföretag inom Munkedal kommun 169 214

Skulder till intresseföretag 1 003 1 059

Aktuell skatteskuld 22 22 2

Övriga skulder 537 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 1 108 4 669

5 991 8 162

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  138 105 137 637

Balansräkning forts.
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Kassaflödesanalysen visar på de likvida betalningsströmmar som har skett i bolaget under året.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys Not 2020 2019

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 1 2

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 24 3 368 4 012

Justering 0 1

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 3 369 4 015

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 238 -346

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -2 171 1 760

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 436 5 429

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -5 941 -22 942

Avyttringar av finansiella tillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 941 -22 942

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån -3 21 000

VA-fond 1 479 566

Inbetalda anläggningsavgifter 2 292 403

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 768 21 969

Årets kassaflöde -737 4 456

Likvida medel vid årets början                                        16 11 896 7 440

Likvida medel vid årets slut                                             16 11 159 11 896
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Årsredovisningen har upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen (1995:1554) och 

Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 

anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter

Prissättning för försäljning av bolagets tjänster, som 

regleras i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 

sker med hänsyn till självkostnadsprincipen. 

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som 

erhållits eller kommer att erhållas vid leverans till kund. 

Intäkter i form av anläggningsavgifter redovisas som 

långfristig skuld (förutbetald intäkt) och periodiseras 

linjärt över respektive anläggningstillgångs nyttjandetid. 

Första året intäktsförs 2 % av avgiften samt årets del av 

avskrivningen. 

Över- eller underuttag av brukningsavgifter redovisas som 

minskade alternativt ökade intäkter.

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 

prövning beräknas bli betalt.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 

anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 

avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom 

inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till 

förvärvet. 

Några räntor har ej aktiverats under året.

Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än 

en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för 

tillverkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp 

har räknats in i anskaffningsvärdet.

För de materiella anläggningstillgångarna där skillnaden i 

förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara 

väsentlig har de delats upp i komponenter och skrivs av 

separat. Flertalet tillgångar som övertogs från kommunen är 

upplagda på samma sätt som de övertogs.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet 

räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för 

Redovisningsprinciper
löpande underhåll och reparationer redovisas som 

kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 

nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade 

förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska 

fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i 

resultaträkningen.

Nyttjandeperiod

Komponenter Nyttjandeperiod
Byggnader 20-75 år

Processkonstruktioner 30-75 år

El o automation 10-35 år

Maskiner o pumpar 10-30 år

Markanläggningar 15-75 år

Inventarier o verktyg 3-10 år

Transportmedel 5-15 år

Anläggningsavgifter* 75 år

*Anläggningsavgift skrivs av på 75 år 
från och med 201805. 

 

 

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationella 

leasingavtal.

Leasingavgifterna, inklusive förhöjd förstagångshyra 

men exklusive utgifter för tjänster som försäkring 

och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över 

leasingperioden.

Koncernförhållanden

Bolaget ägs till 100 % av Munkedal kommun. I resultat- 

och balansräkning samt not redovisas mellanhavanden 

till andra företag som ingår i Munkedal kommun under 

rubriken koncernföretag inom Munkedal kommun. 

Bolaget äger 11 % av Västvatten AB. I resultat- och 

balansräkningen samt not redovisas mellanhavanden till 

Västvatten AB under rubriken intresseföretag.
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Noter till resultaträkningen

Noter

Not 1 Nettoomsättning
2020 2019

Fakturerade brukningsavgifter till  
Munkedal kommun

1 199 1 189

Fakturerade brukningsavgifter till  
koncernföretag inom Munkedal kommun

2 615 2 408

Fakturerade brukningsavgifter till övriga 19 564 18 343

Årets periodiserade anläggningsavgifter 442 402

Årets överuttag (-)/ underuttag (+)  
brukningsavgifter

-2 379 -566

Summa 21 441 21 776

Not 2 Övriga rörelsintäkter
2020 2019

Erhållna kommunala bidrag 653 685

Destruktionsintäkter slam –  
Koncernföretag inom Munkedal kommun

902 608

Destruktionsintäkter slam – övriga 52 68

Övriga intäkter 504 447

Summa 2 111 1 808

Not 3 Övriga externa kostnader
2020 2019

Köp av tjänster från Västvatten AB  
(intresseföretag)

8 489 9 078

Elkostnader 1 685 1 960

Slamkostnader 1 282 1 402

Befarade skadestånd översvämningar 0 22

Övriga driftkostnader 2 840 2 554

Summa 14 296 15 016

Not 4 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer
EY 2020 2019

Revisionsuppdrag 45 41

Andra tjänster 5 0

Summa 50 41

Not 5 Löner och ersättningar till styrelsen
2020 2019

Löner och ersättningar 88 98

(varav tantiem o.d.) 0 0

Sociala kostnader 22 22

(varav pensionskostnader) 0 O

Övriga personalkostnader 13 13

Summa 123 133

Not 6 Avskrivningar
2020 2019

Avskrivningar på VA-anläggningar 3 576 3 480

Avskrivningar på maskiner 870 848

Avskrivningar på inventarier 52 88

Summa 4 498 4 416

Not 7 Ränteintäkter
2020 2019

Ränteintäkter bankkonto 0 0

Ränteintäkter kortfristiga fordringar 7 13

Ränteintäkter skattekonto 0 0

Summa 7 13

Not 8 Räntekostnader
2020 2019

Räntekostnader till Munkedal kommun 1 728 2 013

Övriga räntekostnader 125 21

Summa 1 853 2 034

Not 9 Skatt på årets resultat
2020 2019

Skattekostnad 2020 1

Skattekostnad 2019 0 2

Summa 1 2

Gällande skattesats för bolaget är 21,4 %. 

Bolaget har under räkenskapsåret ej haft någon anställd 
personal. Tjänster för administration, drift och underhåll 
har köpts från Västvatten AB.
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Avstämning skatt på årets resultat
2020 2019

Ej avdragsgilla kostnader 4 8

Ej skattepliktiga intäkter 0 0

Summa 4 8

Not 10 Förslag till vinstdisposition
2020 2019

Balanserade vinst-medel 0 0

Årets resultat 0 0

Summa 0 0

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel. Det 
finns således inget resultat att disponera.

Not 11 VA-anläggningar
2020 2019

Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärde

176 854 157 252

Årets anskaffningar 1 477 19 602

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 178 331 176 854

Ingående ackumulerade avskrivningar -77 069 -73 587

Årets avskrivningar -3 578 -3 482

Utgående ackumulerade avskrivningar -80 647 -77 069

Redovisat värde vid årets slut 97 684 99 785

Not 14 Pågående investeringar
2020 2019

Ingående nedlagda utgifter 19 433 16 093

Årets nedlagda utgifter 5 941 22 942

Under året överfört färdigställda -7 589 -19 602

Redovisat värde vid årets slut 17 785 19 433

Noter till balansräkningen

Not 12 Maskiner och tekniska anläggningar
2020 2019

Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärde

13 712 13 712

Årets anskaffningar 6 112  0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 19 824 13 712

Ingående ackumulerade avskrivningar -10 082 -9 236

Årets avskrivningar -868 -846

Utgående ackumulerade avskrivningar -10 950 -10 082

Redovisat värde vid årets slut 8 874 3 630

Not 13 Inventarier
2020 2019

Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärde

3 150 3 150

Årets anskaffningar 0 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 3 150 3 150

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 564 -2 476

Årets avskrivningar -52 -88

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 616 -2 564

Redovisat värde vid årets slut 534 586

Not 15 Andelar i intresseföretag
Västvatten AB 556901-9622 2020 2019

Säte Uddevalla Uddevalla

Andelar av röster och kapital 11 % 11 %

IB Bokfört värde 275 275

Årets försäljning 0 0

UB Eget kapitalandel 275 275

Resultatandel 0 0

Skatteverket granskar inkomstdeklarationen för år 2016, 
2017 och 2018. Ärendet är vidare till förvaltningsrätten 
och handlar om att beskattas för räntekostnaden 
gentemot Munkedal kommun. Om Skatteverket vinner 
processen innebär det en extra beskattning på cirka 400 
tkr årligen.

Upplysning: Bolaget har inga leasingavtal utan enbart 
serviceavtal.

Nyttjanderättsavtal finns med 6 mån uppsägningstid. 
Hyra 10,7 tkr/år.
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Not 18 Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter
2020 2019

Upplupna intäkter 24 157

Förutbetalda kostnader 89 119

Summa 113 276

Not 23 Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter
2020 2019

Upplupna ränteintäkter 40 673

Upplupna elkostnader december 177 174

Upplupna entreprenörskostnader 826 3 770

Upplupna underhållskostnader 0 0

Övriga upplupna driftkostnader 65 52

Summa 1 108 4 669

Not 19 Antal aktier
2020 2019

Antal Aktier (st) 2 500 2 500

Aktiekapital (tkr) 2 500 2 500

Not 22 Skattefordran/Skatteskuld
2020 2019

Aktuell skattefordran 0 0

Aktuell skatteskuld 22 2

Summa 22 2

Not 21 VA-fond
2020 2019

IB VA fond 5 130 4 564

Årets Överföring till VA-fond 1 479 566

Överfört till upplösning av VA-fond -3 000

UB VA-fond 3 609 5 130

Upplösning VA-fond

Överfört till upplösning av VA-fond 3 000

Upplösning VA-fond -40

Summa 2 960

Totalsumma 6 569 5 130

Not 16 Fordringar/lån av kommunen

2020 2019

Likvida medel kommunens 
bankkonto

11 159 11 896

Beviljad kredit 2 000 2 000

Utnyttjad kredit 0 0

Övrig fordran 
Munkedal kommun

379 0

Summa 11 538 11 896

Under året har reversen på 76 203 tkr 
gentemot Munkedal kommun lösts. Se mer i 
Förvaltningsberättelsen-Resultat och ställning-
Finansiering och räntekostnader.

Bolaget har en kredit genom utnyttjande av checkkredit 
via kommunens kontosystem. Bolaget har inte ställt 
någon säkerhet för koncernkontokrediten.

Not 17 Överuttag/underuttag VA-kollektivet
2020 2019

Överfört till VA-fond 2020 -1 479

Överuttag VA-kollektivet 2020 2 379

Överfört till VA-fond 2019 -566 566

Överuttag VA-kollektivet 2019 566 -566

Överfört till VA-fond 2018 -914 -914

Överuttag VA-kollektivet 2018 914 914 

Överfört till VA-fond 2017 -730 -730

Överuttag VA-kollektivet 2017 730 730

Överfört till VA-fond 2016 -2 920 -2 920

Överuttag VA-kollektivet 2016 5 022 5 022

Justering 2016 1 1

Överuttag VA-kollektivet 2015 92 92

Underuttag VA-kollektivet 2014 -3 302 -3 302

Överuttag VA-kollektivet 2013 297 297

Överuttag VA-kollektivet 2012 810 810

Summa 900 0

Not 20 Externa lån
2020 2019

Kommuninvest 102 200 26 000

Summa 102 200 26 000

Under 2018 har Munkedal Vatten AB börjat hantera egen 
upplåning via i dagsläget Kommuninvest. Lånen är just 
nu rörliga med tillsvidare kapitalbindning.

VA-fond består av två olika fonder: ”Minska sårbarheten 
vid stor nederbörd” 1 564 tkr och ”Kapacitetsökningar i 
Munkedal vattennät” 566 tkr.
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Regeringens utredning angående framtida slamhantering. 

Eventuella konsekvenser av denna utredning utreds.

Inga övriga händelser sedan balansdagen är av sådan art 

att de ger en väsentlig ekonomisk vinning eller förlust. 

Händelser efter balansdagen

Not 25 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2020 2019

Ställda panter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga

Not 24 Tilläggsupplysningar till kassa- 
flödesanalysen

2020 2019

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet med mera

Avskrivningar 4 498 4 416

Årets periodiserade/upplösta anlägg-
ningsavgifter

-1 089 -402

Årets periodiserade/upplösning VA-
fond

-40 0

Årets uppbokade skatt -1 -2

Summa 3 368 4 012



19

Munkedal Vatten AB • Årsredovisning 2020

Styrelsens underskrifter

Digital signering 

Per-Arne Brink 

Vice ordförande

Digital signering

Henrik Palm

Digital signering

Leif Svensson

Digital signering

Peter Johansson 

Verkställande direktör

Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman 2021-04-20  för fastställelse.

Vår revisionsberättelse har lämnats

Digital signering

Christer Börjesson 

Ordförande

Digital signering

Linda Wighed

Digital signering

Terje Skaarnes

Digital signering

Nils Karlsson

Ernst & Young

Digital signering 

Hans Gavin 

Auktoriserad revisor 

Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden 
är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

    

LLaaddddaa  nneerr  ddookkuummeenntt
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

VViissmmaa  AAddddoo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Händelselogg för dokument

HHäännddeellsseelloogggg  fföörr  ddookkuummeenntteett
2021-02-26 14:56 Underskriftsprocessen har startat
2021-02-26 14:56 En avisering har skickats till Hans.Gavin
2021-02-26 15:18 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Hans.Gavin
2021-02-26 15:21 Hans Gavin har signerat dokumentet MVAB Årsredovisning 2020.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 

/LPjrxgPZVmS8ntQ0f3j2w)
2021-02-26 15:21 Alla dokument har undertecknats av Hans.Gavin

Dokument i försändelsen

DDeettttaa  ddookkuummeenntt
MVAB Årsredovisning 2020.pdf
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Munkedal Vatten AB  
 
 
 
 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 
Organisationsnummer 556901-9648 
Styrelsen och verkställande direktören för Munkedal Vatten AB med säte i Munkedal avger 
följande årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020. 
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Årsredovisningen är upprättad i Svenska kronor, SEK 
Redovisningen sker i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Belopp inom parantes 
avser föregående år. 
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GRANSKNINGSRAPPORT 

Till bolagsstämman i Munkedal Vatten AB Org.nr 556901-9648
Till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2020. Granskningen har utförts i enlighet med 
bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi har
planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning föreligger inte.

En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en 
granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse. 

Datum enligt digital underskrift

Claes Hedlund
Av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor 
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Foto: Jenny Borg



Sotenäs Vatten AB 
Årsredovisning för 
räkenskapsåret 2020
Organisationsnummer 559084-8064

Styrelsen och verkställande direktören för Sotenäs Vatten AB med säte i Sotenäs  
avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2019 – 31 december 2020. 

Innehållsförteckning

 
Årsredovisningen är upprättad i Svenska kronor, SEK.  
Redovisningen sker i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Belopp inom parentes avser föregående år.

• Förvaltningsberättelse   s. 3

• Resultaträkning    s. 10

• Balansräkning    s. 11

• Kassaflödesanalys    s. 13

• Redovisningsprinciper   s. 14

• Noter     s. 15

• Revisionsberättelse    s. 21

• Lekmannarevisorernas rapport  s. 23
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Visste du att Sotenäs har... 

1 vattenverk 
13 tryckstegsstationer
4 reservoarer
3 reningsverk
99 pumpstationer 

Sotenäs
2020 2019 2018

Antal anslutna personer till  
vattenledningsnätet1, 2/ 

spillvattennätet1, 2 

st 7 082/6 955 7 112/7 001 7 565/7 487

Ledningslängd totalt km 447,5 447,4 447,1

Nylagda/omlagda 
ledningar (totalt)

km 1,7/2 5,5/0,8 0,3/1

Ledningsnätets förnyelsetakt gång/år 1/224 1/559 1/447

Totalt antal rörbrott/vattenläckor st 16 17 34

Totalt antal avloppsstopp st 8 13 83

Producerad mängd vatten m3 1 344 093 1 391 719 1 398 256

Andel läckage av renvatten  
(ej debiterat vatten)

% 17 20 19

Renad (behandlad) mängd 
avloppsvatten

m3 2 101 929 2 013 686 1 868 663

Bräddning från avloppssystem (ARV)3 m³ 24 537 19 731 24 009

Bräddning från avloppssystem (nät)3 m³ - 39 464 27 999

1. Antal personer baseras på en beräkning av genomsnittligt antal personer till varje ansluten anläggning.  
Sotenäs, Färgelanda, Munkedal: anläggning x 2,5 pers. Uddevalla: Anläggning x 5 pers. (pga. fler flerfamiljshus).
2. Lägre siffra år 2020 pga minskat antal helårsboende.
3. Från 2020 redovisas bräddning från avloppssystemet resp. ledningsnätet var för sig. Siffrorna från 2018 och 2019 har justerats i årsredovisningen 2020.   
Siffran för bräddning av ledningsnätet 2020 är ännu ej klar.

Snittledningslängden 
för en ansluten 
Sotenäsbo är 64 meter. 

Genomsnittskunden i 
Sverige har 22 meter 
ledning. 

Jordartskarta

Vad kostar ditt  
vatten och avlopp?

Flerbostadshus: 

Villa: 

Fast avgift för  
vatten och avlopp

6 080 kr/år

6 080 kr/år

Avgift per tillkommande 
bostadsenhet

Avgift för dagvatten  
från fastighet

Fast avgift för  
vatten och avlopp

2 785 kr/år

2 785 kr/år

Avgift per  
bostadsenhet

(ingår i fast avgift)

(ingår i fast avgift)

Avgift för dagvatten  
från fastighet (800m2)

Rörlig avgift för 
vatten och avlopp

21,80 kr/kbm & år

21,80 kr/kbm & år

Rörlig avgift för 
vatten och avlopp
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Information om verksamheten

Sotenäs Vatten är huvudman för den allmänna 

vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen, 

vilket omfattar att producera och distribuera vatten av god 

kvalitet samt rena avloppsvatten och därmed förenliga 

verksamheter. 

Bolaget äger samtliga VA anläggningar i Sotenäs 

kommun. Sotenäs Vatten AB har inga anställda utan den 

dagliga driften och annan förenlig verksamhet sköts av 

det gemensamma bolaget, Västvatten AB, som svarar för 

driften av VA-anläggningarna i Färgelanda, Munkedal, 

Sotenäs och Uddevalla kommun.

Topografi

Sotenäs kommun är en kommun med stor 

andel sommarboende som är tätbefolkad under 

sommarmånaderna men glesbefolkad under resterande 

del av året. Det finns både landsbygd och kustnära boende 

men samhällena är koncentrerade kring kusten med 

en större tätort och ett flertal mindre. Sotenäs kommun 

definieras som ett sprickdalslandskap med inslag av 

fjordlandskap och i de yttre delarna skärgård.

Den kommunala vattenförsörjningen kommer uteslutande 

från två sammankopplade ytvattentäkter och kommunens 

dricksvattenförsörjning sker från ett större vattenverk. 

Avloppsreningen klaras med hjälp av två större verk samt 

ett mindre verk. 

Sotenäs kommun har ett omfattande ledningsnät 

med förhållandevis korta ledningssträckor på grund 

av satsningen på de två större reningsverken samt att 

nybyggnationen är koncentrerad kring centralorterna. 

Undantag finns i två längre överföringsledningar.

Ägarförhållande

Sotenäs Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Sotenäs 

kommun (212000-1322). Sotenäs Vatten AB äger 29 % 

av det gemensamma bolaget Västvatten AB.

Förvaltningsberättelse

Eget kapital

 

Väsentliga händelser under året

Ett axplock av händelserna under 2020.

Arbetet med Projekt 154 markbaserad laxodling 

fortskrider. Detta är ett stort projekt som kommer att kräva 

mycket vatten och avloppskapacitet.

Flertalet händelser har skett på reningsverken under 

året. Haveri av omröraren i slamlagret, driftstörningar 

på grund av saltvatteninläckage i samband med höga 

havsnivåer och en driftstörning på ventilationen. Problem 

med vatteninträngning i ventilationskanalen för biotornen 

medför minskad kapacitet och efterföljande klagomål på 

lukt.

Reliningar har gjorts under året i centrala Kungshamn för 

att minska saltvatteninträngningen och tillskottsvatten till 

verken.

I Hunnebostrands reningsverk är betonggolvet klart och 

nya blåsmaskiner på plats.

En långtidsutredning för spillvattenreningen i Sotenäs 

är påbörjad. Hunnebostrands reningsverk har uppnått 

tillståndstaket för antal inkopplade kunder och alla 

Fritt eget kapital
IB Eget kapital 0 tkr

Bal. res. inkl. årets resultat 0 tkr

UB Eget kapital 0 tkr

Uddevalla 
kommun  

100 %  
212000-1397

Färgelanda 
kommun  

100 %  
212000-1421

Munkedals 
kommun  

100 %  
212000-1330

Sotenäs 
kommun  

100 %  
212000-1322

Uddevalla 
Vatten AB  

53 %  
556901-9655

Färgelanda 
Vatten AB  

7 %  
556901-9630

Munkedal 
Vatten AB  

11 %  
556901-9648

Sotenäs 
Vatten AB  

29 %  
559084-8064

Västvatten AB 
556901-9622

Bundet eget kapital
IB Aktiekapital 2 500 tkr

Årets nyemission 0 tkr

UB Aktiekapital 2 500 tkr
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anslutningar utanför verksamhetsområde nekas för 

tillfället. Omholmen har kapacitetsmarginal mot tillståndet, 

men reningsprocessen är inte optimal vilket gör att de 

årliga tillståndsvärdena på utgående vatten inte uppfylls 

för vissa av kraven.

Ålyngelledare är färdigställd och i drift vid Tåsteröds stora 

vatten. Denna är godkänd av Länsstyrelsen.

Smögens Vattentorn har undersökts. På grund 

av saltinträngning påtalar rapporten ett större 

underhållsbehov än planerat för att förlänga dess 

kvarvarande livslängd. Beslut om åtgärder väntar.

Läcksökningar sker kontinuerligt i Sotenäs kommun och 

läckor och avloppsstopp lagas allt eftersom. 

Förhandlingar med försäkringsbolagen gällande skyfallet 

försommaren 2017 och de översvämningar som detta 

medförde är i sin slutfas och en överenskommelse är snart 

på plats.

Framtida utveckling, risker och osäkerhetsfaktorer

Den framtida utvecklingen i Sotenäs Vatten AB präglas 

framförallt av åtgärder för att kunna rena avloppsvattnet 

på ett betryggande sätt och åtgärder för att trygga den 

långsiktiga vattenförsörjningen. 

Merparten av verk och ledningsnät inom kommunen 

är gamla och det finns ett stort behov av underhåll och 

förnyelse. Redan idag har kapaciteten på ett verk slagit 

i taket och reningsprocessen på det andra verket är 

komplicerad. Att lösa reningsverksproblematiken är högt 

prioriterat.

För att kunna ha en långsiktig hållbar vattenförsörjning 

arbetar bolaget aktivt med effektiviseringar, framtida 

kapacitetsbehov och kännedom om befintlig status på verk 

och ledningar.

En tydlig trend är ökade myndighets-, lag- och 

kundkrav, ett behov av långsiktig klimatanpassning 

och nya säkerhetskrav kring bland annat NIS och 

informationssäkerhet. Detta är nödvändiga kostnader för 

en långsiktig trygg vattenförsörjning. Nya tjänster så som 

Säkerhets- och arbetsmiljöansvarig samt Miljösamordnare 

har tillsatts inom driftbolaget Västvatten AB för att bättre 

kunna svara upp till dessa krav.  

Sotenäs kommun har en försörjningsprognos av vatten och 

avlopp som inte följer befolkningsprognosen. Detta beror 

på att andelen delårsboende och fritidsfastigheter är stort i 

kommunen och denna problematik behöver vara i fokus för 

att kunna hantera ökad vatten och avloppsmängd under 

sommarmånaderna.

Långsiktig planering: För att använda kollektivets pengar 

och bolagets resurser på ett så effektivt sätt som möjligt 

behövs hela kedjan av VA-planering med VA-översikt/VA-

strategi/VA-plan etableras tillsammans med rådgivning för 

fastighetsägare. För att få ett långsiktigt planeringsarbete 

med effektiva lösningar krävs ett tydligt samarbete mellan 

förvaltningar, bolag och politiken. 

Ekonomi: En ökad miljömedvetenhet och 

beteendeförändringar hos våra kunder har visat sig i 

en minskad vattenförbrukning. Det innebär minskade 

kundintäkter och påverkar behovet av taxehöjningar för att 

täcka de fasta kostnaderna. Enligt Svenskt Vatten kommer 

även taxorna behöva höjas i snabbare takt framöver 

beroende på ett uppdämt investeringsbehov och ökande 

krav på vatten- och avloppstjänster. Dagens taxekollektiv 

betalar sannolikt inte sina kostnader, vilket beror på hur 

tidigare finansiering av anläggningar har skett (bland annat 

genom statliga medel).

Investeringar inom bolaget förväntas öka då kapaciteten 

på verk behöver utökas och underhållet av anläggningar 

behöver komma i fas med reinvesteringstakten.

Ett ökat finansieringsbehov för att ta hand om underhåll 

av anläggningar och ledningsnät samt utöka kapaciteten 

är en utmaning. VA-verksamheten är kapitalintensivt och 

många kommunkoncerner har en hög belåning. Bolaget 

har en hög skuldsättningsgrad och förändringar i ränteläget 

har stor påverkan på den framtida kostnadsutvecklingen 

och brukningsavgiften. 

Skatteverkets granskning av ränteavdrag enligt 24 kap 10 

§ Inkomstskattelagen angående inkomstdeklaration 2017 

- 2018 kan innebära ytterligare kostnader för kollektivet. 

Skatteverket har ändrat ställning i denna fråga och anser 

att räntorna som Sotenäs Vatten AB betalar till Sotenäs 

kommun för belåning av anläggningarna ska beskattas. 

Ärendet är i Förvaltningsrätten och beslut inväntas.

Dricksvatten: Råvattentäkten Tåsteröds vatten har idag för 

stor tillförsel av näringsämnen via dess tillflöden. För att 

reducera detta krävs renovering av befintliga våtmarker 

och eventuellt nyanläggning av en ny våtmark vid det 

största tillflödet till sjön. Skulle effekten av detta bli för 

dålig kan en utbyggnad av vattenverket krävas, ett sådant 

processteg är en dyr investering i nivån 20 miljoner. Om 

det pågående projektet med en landbaserad odling av ca 
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100 000 ton lax/år blir av så kommer det att bli nödvändigt 

med en översyn av tillgången på framförallt råvatten för 

att kommunen skall ha möjlighet till fortsatt expansion 

och inflyttning. Förbättringar av dämmen vid sjöarna är 

nödvändiga åtgärder, i linje med ny lagstiftning.

Avlopp: Reningsverken Omholmen och Hunnebostrand är 

idag hårt belastade. Det har påbörjats ett arbete/utredning 

kring lämpliga åtgärder för vår avloppshantering i framtiden 

som kommer fördjupas under år 2021.

Omholmens reningsverk har en komplicerad reningsprocess 

vilket gör det komplicerat att rena vattnet. Verket har 

svårigheter att nå gränsvärden för utgående vatten som är 

satta för verket och det finns ett större upprustningsbehov av 

verket. 

Hunnebostrands och Todderöds reningsverk är sommartid 

hårt belastade och Hunnebostrands reningsverk har inte 

kapacitet att ansluta fler abonnenter. Ökar belastningen 

behöver verket utökas med ytterligare krav på hantering av 

avloppsvatten i form av kväverening. 

En utbyggnad av kommunikationen till våra yttre 

anläggningar, främst pumpstationer, är nödvändig ur ett drift- 

och miljöperspektiv.

Den statliga utredningen om hantering av avloppsslam 

som presenterades 2020 har ännu inte resulterat i några 

konkreta framtida krav. Slamfrågan är ständigt aktuell och vi 

behöver vara förberedda på förändrade kostnader och/eller 

krav på annan hantering av vårt slam.

Ledningsnät: Ledningsnätet inventeras och planering för 

förnyelse genomförs för att rätt åtgärder ska kunna sättas in i 

tid och på rätt plats.

Arbetet med gamla ledningsrätter och ledningar utan 

rättigheter förväntas fortgå många år framöver då flera 

ledningar i Sotenäs ligger på fastigheter utan rättigheter. 

Arbetet med att flytta sådana ledningar innebär 

omprioriteringar i både tid och pengar. 

Ett strukturerat arbete för att reducera 

saltvatteninträngningar i ledningsnätet krävs. Detta för 

att reducera mängden ovidkommande vatten samt för att 

skydda de biologiska processtegen vid verken. 

Kommande VA-utbyggnadsplan medför att kommunen får 

rådighet över planeringen för omvandlingsområdena.

Klimatförändringar ger större och intensivare regn, vilket 

resulterar i översvämningar på nätet. Arbete med att 

klimatsäkra nätet behöver prioriteras. Sannolikt kommer 

också i framtiden större krav på rening av dagvatten. Höjning 

av havsnivån ökar risken för saltvatteninträngning.

Forskning och utveckling

Västvatten är medlem i branschföreningen Svenskt 

Vatten. Verksamheten inom Svenskt Vatten Utveckling 

(SVU) är till stor del inriktad mot tillämpad forskning och 

utveckling av intresse för Svenskt Vattens medlemmar. 

Målet är att främja utvecklingen av ny kunskap inom 

områdena för vattentjänsternas alla delar, stödja 

branschens behov av kompetensförsörjning samt se till att 

framtagen kunskap sprids. 

Utöver branschföreningen är Västvatten med i ett 

antal andra nätverk för forskning och utveckling. 

Starkast engagemang har vi i DRICKS där Västvatten är 

medfinansiär och aktiv i arbetsgrupper. DRICKS är en 

centrumbildning för dricksvattenforskning vid Chalmers, 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds tekniska 

högskola med målet att tillsammans med andra bidra till 

en säkrare dricksvattenförsörjning.

Västvatten är även en aktiv medlem i 

teknikutvecklingsklustret VA-teknik Södra. Klustret är 

ett samarbete mellan tekniska högskolor, offentlig sektor 

och företag. VA-teknik Södra har som huvudsyfte att 

hitta lösningar till framtidens utmaningar för svenska 

kommuner och vattentjänstbolag. Fokusområden är 

främst framtidens avloppsvattenrening, energi och 

resurshushållning samt klimat - samhälle - vatten. 

Miljöpåverkan

Bolaget bedriver verksamhet som till stora delar berörs 

av miljöbalken och dess förordningar. Anläggningarna 

omfattas av anmälnings- och tillståndsplikt enligt 

miljölagstiftningen.

För vattenverken avser tillstånden uttag av vatten och 

för reningsverken avser de behandling av hushållens 

och industrins avloppsvatten. Verksamheterna påverkar 

framförallt miljön genom utsläpp av renat avloppsvatten 

till recipient och genom omhändertagande av 

avloppsslam.

Provtagning görs löpande för att visa att gällande tillstånd 

och villkor följs och hur miljön utanför våra reningsverk 

påverkas.

Det löpande miljöarbetet kräver brett engagemang, 

tålamod och framförhållning. Vi försöker hela tiden att 
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blicka framåt och utmana oss själva. Miljöarbetet blir aldrig 

fullbordat utan ska vara en resa för ständig förbättring.

Bolag och styrelse

Sotenäs vatten AB:s styrelse ska bestå av fem ledamöter 

och högst tre suppleanter. Kommunfullmäktige i 

kommunen utser sina representanter till styrelsen samt 

vem som ska vara ordförande respektive vice ordförande. 

Dessa utses att ingå i styrelsen under mandatperioden 

på fyra år. Styrelsen inklusive suppleanter består av en 

kvinna och sju män.

Under året har de flesta mötena skett digitalt på grund av 

Covid-19. 

Resultat och ställning

VA verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen 

vilket innebär att de nödvändiga kostnaderna som 

krävs för att tillhandahålla respektive vattentjänst ska 

finansieras via motsvarande intäkt. Det vill säga de 

nödvändiga kostnader som uppkommer för att till exempel 

ta hand om spillvatten finansieras via motsvarande avgift. 

Den taxefinansierade verksamheten får inte gå med vinst. 

Eventuella överuttag eller underuttag av brukningsavgifter 

redovisas som skuld/fordran till VA-kollektivet. Överuttag 

kan flyttas över till VA-fonder för specifika ändamål som 

gynnar hela kollektivet.

Årets överuttag uppgår till 2 774 tkr (1 492 tkr i 

underuttag). Totalt är ackumulerat underuttag 1 020 tkr (3 

794 tkr), se not 17. Överuttaget är för att återställa tidigare 

års underuttag.

Årets resultat och förslag till vinstdisponering

Sotenäs Vatten AB:s resultat för räkenskapsåret 1 januari 

2020- 31 december 2020 är 0 tkr. 

Bolaget genererar ingen vinst och således sker ingen 

ökning/minskning av sitt egna kapital.

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel. Det 

finns således inget resultat att disponera.

Intäkter

Bolagets intäkter består till största del av bruknings- och 

anläggningsavgifter från abonnenterna i taxekollektivet. 

Under året höjdes brukningsavgiften med 5,0 % och 

anläggningsavgiften med 3,0 %. Taxan beslutas årligen av 

kommunfullmäktige.

Intäkter 59 Mkr

Bolagets intäkter (brukningsavgifter) varierar över åren 

beroende på vattenförbrukningen som påverkar den 

rörliga delen av taxan.

Årets förändring av intäkterna (brukningsavgifter) blev 

en ökning med 7,3 % jämfört med föregående årsutfall. 

Ökning av brukningstaxan för 2020 var 5,0 %. Detta 

är en högre ökning än förväntat vilket beror på en 

bokföringsteknisk rättelse mellan brukningsavgift och 

anläggningsavgift, belastningsavgifter som härrör till 

2019 och på ökad förbrukning av småhus, vilket mest 

troligt är en effekt av att många har tillbringat mer tid i 

hemmet under pandemin. 

 

Kostnader

Sotenäs Vatten AB har ingen egen personal utan köper 

sina tjänster av Västvatten AB.

Större delen av kostnaderna består av köpta tjänster från 

driftbolaget Västvatten AB samt avskrivningar. 

Kostnader 59 Mkr

 

I västvatten finns all personal. 

Periodiserade 
anläggnings- 
avgifter 4 %

Destruktions- 
intäkter slam

 1 %

Brukningsavgifter  
97 %

Överuttag (-)  
/ underskott (+) 

-5 %

Upplösning  
investeringsfond  

3 %

Entreprenader 
6 %

Elkostnader
 6 %

Avskrivningar  
24 %

Material och varor  
7 %

Köp från  
Västvatten

35 %
Övriga drift- 
kostnader  

16 %

Räntekostnader 
2 %

Slam  
4 %
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Finansiering och räntekostnad

Sotenäs kommun ABs låneportfölj består av direkta lån 

(243 000 tkr) via Kommuninvest. Sotenäs Vatten AB 

sköter sin egen finansiering med ramborgen via Sotenäs 

kommun. Ingen nyupplåningen har skett under året utan 

en minskning av låneskulden på 2 000 tkr har skett. 

2020 2019
Låneskuld 243 000 tkr 245 000 tkr

Långivare
Kommun- 

invest
Kommun- 

invest

Genomsnittlig räntebindning 3,21 2,46

Genomsnittlig kapitalbindning 3,21 2,52

Genomsnittlig ränta 0,52 0,47 %

Just nu är det ett gynnsamt ränteläge och 

genomsnittsräntan inklusive räntesäkringskostnader har 

under året varit 0,52 %. Budgeterad ränta var 0,6 %. Lägre 

ränta än budgeterat har gett ett positivt utfall.

Sotenäs kommun finansierar Sotenäs Vatten AB till 1 % 

via det egna kapitalet. Finansiering sker även genom 

förutbetalda anläggningsavgifter, vilka är en engångsavgift 

som betalas vid anslutning och som periodiseras över 

anläggningens beräknade livslängd samt externa lån.

Nyckeltal 2020 2019
Andel ägarfinansiering 1 % 1 %

Skatt

Skatteverkets granskning av inkomstdeklaration 2017-2018 

har föranlett ett beslut från Skatteverket om att bolaget ska 

betala skatt för räntan på det dåvarande lånet via Sotenäs 

kommun. Ärendet är vidare till förvaltningsrätten och har 

inte genererat någon kostnad ännu. Om Skatteverket vinner 

processen innebär det en extra beskattning på cirka 350 

tkr.

Investeringar

Investeringar har skett med 20 816 tkr (20 262 tkr). 

Erlagda anläggningsavgifter uppgår till 8 475 tkr (13 802 

tkr).

Investeringar 2020 2019
Reinvestering 16 072 13 197

Omvandling 744 6 590

Exploatering 4 000 475

Bruttoinvesteringar 20 816 20 262

Fakturerade  
anläggningsavgifter

-8 475 -13 802

Årets finansieringsbehov 
investeringar 12 341 6 460

Reinvesteringar 

Mindre ledningsarbete omfattar bland annat minisanering 

Hunnebostrand, färdigställande av Orrvik/Vansvik, 

avloppskollaps i Dinglevägen/Bäckeviksgatan samt en 

vattenläcka på Vadbrusegatan.

Under året har bland annat omläggningarna av 

ledningarna i Kännevägen slutförts samt arbeten 

för att minska saltvatteninträngning till verken. Det 

har gjorts genom relining av spillvattenledningar i 

Kungshamn ihop med ett par förberedande lednings- och 

brunnsomläggningar. 

Relining av spillvattenledningar i Kungshamn har 
inte genomförts under året som planerat på grund av 
personalbrist.

Nygatan har fått stenläggning efter förra årets 
schaktarbeten. Gatuavdelningen har deltagit i 
planering och genomförande och bekostat en stor del 
av arbetet. De var nöjda med resultatet och en gata 
som drabbats av flera översvämningar har nu rättats 
till.

Vattenkiosken i Väjern har färdigställts och finns 
nu tillgänglig för påfyllning av vattentankar samt 
att Planering inför arbetet med recipientdammarna 

Foto: Ellinor Johansson
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innan Tåsteröds vatten har påbörjats under året.

Dämmet Lilla Dale vatten: Projektering har utförts 
och tillståndsansökningen har blivit genomförd och 
godkänd under senhösten.

Smögens Vattentorn har undersökts och en 
åtgärdsplan har tagits fram med åtgärder som skall 
hålla tornet igång tills ny reservoar är utredd och 
byggd. Åtgärder har påbörjats under hösten.

Pumpar har bytts vid Petersbergs TSS.

Fasadklädsel har bytts på Förålarne TSS.

Ålyngelledare har anlagts vid Tosteröds stora vatten.

På Hunnebo reningsverk har betonggolvet 
förstärkts och en ny blåsmaskin har installerats. 
Dessutom har utbyte av barkfilter skett för förbättrad 
luktreducering av utgående ventilation.

Omholmen reningsverk har fått ny elpanna och en 
ny kompressor samt påbörjad fasadrenovering.

Omvandlingsområde

Omvandlingsområde Hästskobacke har projekterats och 

upphandlats under året. Arbetet som innebär nya spill-, 

vatten- och dagvattenledningar har påbörjats under 

vintern.

Exploateringsområde

Exploatering i Hunnebo Ellene är besiktigad och klar.

På exploateringen Ödegården har exploatören bekostat 

flytt av befintliga ledningar för att kunna bygga algfabrik.

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifter har under perioden fakturerats 

till ett belopp av 8 475 tkr. Det är bland annat 

anläggningsavgifter för omvandlingsområdena 

Lindalsskogen, Ödegården och Ellene men främst 

strötomter som har fakturerats. En strötomt ligger i 

ett område som sedan tidigare är inkopplat på det 

kommunala vatten- och avloppsnätet och där en ny 

fastighet kopplar in sig. Avgiften kan avse avgifter för 

servis, förbindelsepunkt, lägenhet och tomtyta.

Särredovisning av investeringar  
överstigande bolagets egna kapital

Alla projekt revideras löpande, framförallt i samband med 

budgetarbetet, vilket kan påverka särredovisningen och 

därmed initiera nya beslut av kommunfullmäktige.

Nedan sker jämförelse mot budget antagen av 

kommunfullmäktige 2019-12-12.

Investeringar överstigande bolagets egna kapital

Investeringar Upparbetat 
(tkr)

Budget 
(tkr)

Utförande 
(år)

Reinvesteringar

Klippsjön dagvatten1) 469 5 000 2021

Smögens VT 3 481 5 000 2020

Dämme Lilla Dale 
vatten1) 1 341 7 700 2020

Renshantering ARV 100 5 000 2021-2022

Omvandlingsområden

- - - -

Exploateringar

Ellene 2:38 4 100 2020
1) Reviderad budget och/eller tidplan, se budget 2021 antagen av 
Kommunfullmäktige 2020-12-10 § 139. 

Avskrivningar

Avskrivningarna på 14 075 tkr (13 547 tkr) är lägre 

än de budgeterade 14 775 tkr, vilket beror på en lägre 

investeringstakt samt aktivering senare än budgeterat.

Balansräkningen

Balansomslutning

Balansomslutningen är 355 377 tkr (350 185 

tkr). Skillnaden på 5 192 tkr beror på ökning av 

anläggningstillgångar på tillgångssidan. På skuldsidan 

beror det på högre förutbetalda intäkter från 

anläggningsavgifterna.

Balansomslutning är summan av tillgångssidan alternativt 

summan av skulder och eget kapital i ett företags 

balansräkning.

Anläggningstillgångar

Totalt har bolaget materiella anläggningstillgångar på 322 

910 tkr (315 665 tkr).

Finansiella anläggningstillgångar består av aktier i 

intresseföretaget Västvatten AB.

Likviditet

Bolaget har en likviditet på 260 % (359 %). Likviditet är ett 

mått på kortsiktig betalningsförmåga och vid 100 % är de 



likvida medlen lika stora som de kortfristiga skulderna.

Likviditet beräknas genom att omsättningstillgångarna 

delas med kortfristiga skulder.

Soliditet

Soliditet är ett mått på bolagets långsiktiga 

betalningsförmåga. Bolagets soliditet är 1 % (1 %). Den 

låga soliditetens beror på att taxekollektivet inte ska gå 

med vinst utan de över- eller underuttag som uppkommer 

bokas som skuld respektive fordran på kollektivet.

Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital och 

obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i 

procent av balansomslutning.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. 

Flerårs- 
översikt 2020 2019 2018 2017

Total omsätt-
ning (tkr)

58 931 60 125 59 001 55 855

Balansom-
slutning (tkr)

355 377 350 185 334 573 329 460

UB lån (tkr) 243 000 245 000
236 
000

235 838

Genomsnittlig 
ränta (%)

0,52 0,47 0,13 0,6

Årskostnad 
Typhus A (kr) 
**

9 350 9 350 8 570 8 385

Årskostnad 
Typhus B 
(kr) **

88 670 84 390 81 270 79 460

Driftkostnad/
abonnemang 
(kr)

9 393 9 677 9 602 9 127

Antal läckor 
(st)

16 17 34 26

Antal drift-
stopp (st)

8 13 83 10

Kundnöjd-
hetsindex*

- - -

Förtroende för 
kranvatten

- 83 % - -

Förtroende för 
att avlopps-
vatten renas 
tillräckligt

- 63 % - -

Debiterad 
mängd vatten 
(%)

83 80 81 81

1. Svenskt vatten, En normallvilla ”Typhus A” omfattar ett frilig-
gande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med 
WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 
m2 inkl. garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 
m3/år. Avgifterna redovisas inklusive moms.  

2. Svenskt vatten, ”Typhus B” är ett flerbostadshus som är an-
slutet till vatten, spillvatten- och dagvatten. 15 lägenheter, 1000 
m2 våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2000 m3/
år. 2 st parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3/h. Avgifterna 
redovisas inklusive moms.   

 
*2019 genomfördes en kundundersökning, dock framgår 
inget specifikt index för kundnöjdhet. Ingen undersökning 
av kundnöjdheten har genomförts 2017, 2018 och 2020.
**Typhus A och Typhus B är reviderade för 2019.

Internkontroll

Under 2020 har internkontroll genomförts inom två 

kontrollområden:  

• Systematiskt arbetsmiljö och 

• Hantering av personuppgifter enligt GDPR.

Kontrollen visade på ett bra arbetsmiljöarbete där 

bland annat införandet av IA-system för inrapportering 

av tillbud och olyckor har haft en positiv påverkan. 

Vissa dokument har uppdaterats under kontrollen och 

den skyddsutrustning som finns är bra, dock kommer 

märkningen av slutdatum på hjälmar ses över.

GDPR kontrollen har lett till att rutiner har tagits fram 

gällande utlämnande av personuppgifter och hur nya 

och uppdateringar av personuppgiftsbehandlingar ska 

registreras.
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Resultaträkning

Sotenäs Vatten AB

Resultaträkning (tkr) Not Resultat 2020 Resultat 2019

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 58 229 58 632

Övriga rörelseintäkter 2 702 1 493

Summa intäkter 58 931 60 125

Rörelsens kostnader

Material och varor -4 328 -3 657

Entreprenader -2 898 -3 296

Övriga externa kostnader 3,4 -36 133 -38 334

Personalkostnader 5 -170 -176

Avskrivningar och utrangeringar 6 -14 129 -13 547

Summa kostnader -57 658 -59 010

Rörelseresultat 1 273 1 115

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 7 20 20

Räntekostnader 8 -1 281 -1 130

Summa efter finansiella poster 12 5

Skatt på årets resultat 9 -12 -5

Årets resultat 0 0

En resultaträkning är en sammanställning av bolagets kostnader och intäkter under  
en period av ett år.
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Balansräkning

Balansräkning (tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

VA-anläggningar 11 286 614 266 657

Maskiner och tekniska anläggningar 12 15 607 8 583

Inventarier 13 496 467

Pågående investeringar 14 20 193 39 958

322 910 315 665

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 15 725 725

725 725

Summa anläggningstillgångar 323 635 316 390

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 5 639 3 870

Fordringar hos Sotenäs kommun 16 23 763 24 684

Fordringar hos koncernföretag inom Sotenäs kommun 93 898

Underuttag VA-kollektivet 17 1 020 3 794

Övriga fordringar 284 270

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 943 279

31 742 33 795

Summa omsättningstillgångar 31 742 33 795

SUMMA TILLGÅNGAR 355 377 350 185

Balansräkningen redovisar bolagets tillgångar och skulder samt det egna kapitalet.  
Vad bolaget äger och är skyldiga vid en viss tidpunkt, i detta fall vid årsskiftet.
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Balansräkning (tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 19 2 500 2 500

2 500 2 500

Fritt eget kapital

Årets resultat 0 0

0 0

Summa eget kapital 2 500 2 500

Avsättningar

Övriga avsättningar 20 1 706 1 706

1 706 1 706

Långfristiga skulder

Lån av Kommuninvest 21 243 000 245 000

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 22 73 364 67 227

VA-fond 23 22 616 24 331

338 980 336 558

Kortfristiga skulder

Överuttag VA-kollektivet 17 0 0

Leverantörsskulder 3 536 4 585

Skulder till Sotenäs kommun 1 000 3

Skulder till koncernföretag inom Sotenäs kommun 339 271

Skulder till intresseföretag 2 490 2 105

Aktuell skatteskuld 24 15 7

Övriga skulder 2 629 1 895

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 2 182 555

12 191 9 421

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  355 377 350 185

Balansräkning forts.
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Kassaflödesanalysen visar på de likvida betalningsströmmar som har skett i bolaget under året.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys Not 2020 2019

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 12 5

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 26 10 064 12 824

Justering -1 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 10 075 12 829

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 2 556 -4 784

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 2 770 -2 340

Kassaflöde från den löpande verksamheten 15 401 5 705

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -21 373 -19 543

Förvärv av finansiella tillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -21 373 -19 543

Finansieringsverksamheten

Förändring avsättning 0 -794

Upptagna lån 0 9 000

Amortering av lån -2 000 0

Inbetalda/övertagna anläggningsavgifter 8 475 13 802

VA-fond 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 475 22 008

Årets kassaflöde 503 8 170

Likvida medel vid årets början 16 23 260 15 090

Likvida medel vid årets slut 16 23 763 23 260

Kassaflödesanalysen har justerats 2019 då upplösning av periodiserad VA-fond har funnit med i finansieringsverksam-
heten istället för i kassaflödet från den löpande verksamheten. Rättelse har gjort 2020.
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Årsredovisningen har upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen (1995:1554) och 

Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 

anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter

Prissättning för försäljning av bolagets tjänster, som 

regleras i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 

sker med hänsyn till självkostnadsprincipen. 

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som 

erhållits eller kommer att erhållas vid leverans till kund. 

Intäkter i form av anläggningsavgifter redovisas som 

långfristig skuld (förutbetald intäkt) och periodiseras 

linjärt över respektive anläggningstillgångs nyttjandetid. 

Första året intäktsförs 2 % av avgiften samt årets del av 

avskrivningen. 

Över- eller underuttag av brukningsavgifter redovisas som 

minskade alternativt ökade intäkter.

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 

prövning beräknas bli betalt.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 

anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 

avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom 

inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till 

förvärvet. 

Några räntor har ej aktiverats under året.

Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än 

en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för 

tillverkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp 

har räknats in i anskaffningsvärdet.

För de materiella anläggningstillgångarna där skillnaden i 

förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara 

väsentlig har de delats upp i komponenter och skrivs av 

separat. Flertalet tillgångar som övertogs från kommunen 

är upplagda på samma sätt som de övertogs.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet 

räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för 

Redovisningsprinciper
löpande underhåll och reparationer redovisas som 

kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 

nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade 

förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska 

fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i 

resultaträkningen.

Nyttjandeperiod

Komponenter Nyttjandeperiod
Byggnader 20-75 år

Processkonstruktioner 30-75 år

El o automation 10-35 år

Maskiner o pumpar 10-30 år

Markanläggningar 15-75 år

Inventarier o verktyg 3-10 år

Transportmedel 5-15 år

Anläggningsavgifter 75 år

* Anläggningsavgift skrivs av på 75 år från och med 
201805.  

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationella 

leasingavtal.

Leasingavgifterna, inklusive förhöjd förstagångshyra 

men exklusive utgifter för tjänster som försäkring 

och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över 

leasingperioden.

Koncernförhållanden

Bolaget ägs till 100 % av Sotenäs kommun. I resultat- 

och balansräkning samt not redovisas mellanhavanden 

till andra företag som ingår i Sotenäs kommun under 

rubriken koncernföretag inom Sotenäs kommun. 

Bolaget äger 29 % av Västvatten AB. I resultat- och 

balansräkningen samt not redovisas mellanhavanden till 

Västvatten AB under rubriken intresseföretag.
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Noter till resultaträkningen

Noter

Not 1 Nettoomsättning
2020 2019

Fakturerade brukningsavgifter till  
Sotenäs kommun

1 343 1 427

Fakturerade brukningsavgifter till  
koncernföretag inom Sotenäs kommun

5 125 4 674

Fakturerade brukningsavgifter till övriga 50 482
46 

982

Årets upplösning av investeringsfond 1 715 1 715

Årets periodiserade anläggningsavgifter 2 338 2 342

Årets överuttag  
(-)/ underuttag (+) brukningsavgifter

-2 774 1 492

Summa 58 229 58 632

Not 2 Övriga rörelsintäkter
2020 2019

Erhållna kommunala bidrag 0 0

Destruktionsintäkter slam –  
Koncernföretag inom Sotenäskommun

0 0

Destruktionsintäkter slam – övriga 532 530

Övriga intäkter 170 963

Summa 702 1 493

Not 3 Övriga externa kostnader
2020 2019

Köp av tjänster från Västvatten AB (intres-
seföretag)

20 926 20 245

Elkostnader 3 682 3 888

Slamkostnader 2 178 1 850

Övriga driftkostnader 9 347 12 351

Summa 36 133 38 334

Not 4 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer
Arvode och kostnadsersättningar till revisorer

EY 2020 2019

Revisionsuppdrag 45 41

Andra tjänster 53 22

Summa 98 63

Not 5 Löner och ersättningar till styrelsen
2020 2019

Löner och ersättningar 132 140

(varav tantiem o.d.) 0 0

Sociala kostnader 21 21

(varav pensionskostnader) 0 0

Övriga personalkostnader 17 15

Summa 170 176

Not 6 Avskrivningar
2020 2019

Avskrivningar på VA-anläggningar 13 164 12 956

Utrangeringar VA-anläggningar 876 0

Avskrivningar på maskiner 35 562

Avskrivningar på inventarier 54 29

Summa 14 129 13 547

Not 7 Ränteintäkter
2020 2019

Ränteintäkter bankkonto 0 0

Ränteintäkter kortfristiga fordringar 8 20

Ränteintäkter skattekonto 0 0

Övrigt 12 0

Summa 20 20

Not 8 Räntekostnader
2020 2019

Räntekostnader till Sotenäs kommun 0 0

Övriga räntekostnader 1 281 1 130

Summa 1 281 1 130

Bolaget har under räkenskapsåret ej haft någon anställd 
personal. Tjänster för administration, drift och underhåll 
har köpts från Västvatten AB.

Nyttjanderättsavtal (Arrende) finns på 635 tkr/år. 
Uppsägningstid är 6 månader. 

Nyttjanderättsavtal (Arrende) finns på 4 tkr som löper till 
och med 2028-12-31. Uppsägningstid är 6 månader.

Nyttjanderättsavtal
Inom ett år 0 0

Mellan ett till fem år 655 639

Senare än fem år 4 16

Summa 659 655

Årets redovisade  
nyttjanderättsavtalskostnad 659 640

Återbäring Sinfra inkom 2020 med 12 tkr. 
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Not 11 VA-anläggningar
2020 2019

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärde

479 785 477 664

Årets anskaffningar 33 121 2 121

Årets utrangeringar - -

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde 512 906 479 785

Ingående ackumulerade avskriv-
ningar

-213 128 -200 176

Årets avskrivningar -13 164 -12 952

Årets utrangeringar - -

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -226 292 -213 128

Redovisat värde vid årets slut 286 614 266 657

Not 14 Pågående investeringar
2020 2019

Ingående nedlagda utgifter 39 958 29 496

Årets nedlagda utgifter 21 373 19 544

Under året direktavskrivet 0 -3 339

Under året överfört färdigställda -41 138 -5 743

Redovisat värde vid årets slut 20 193 39 958

Noter till balansräkningen

Not 13 Inventarier
2020 2019

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärde

4 228 4 001

Årets anskaffningar 118 417

Årets utrangeringar -108 -190

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde 4 238 4 228

Ingående ackumulerade avskrivningar -3 761 -3 922

Årets avskrivningar -35 -29

Årets utrangeringar 54 190

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 742 -3 761

Redovisat värde vid årets slut 496 467

Avstämning skatt på årets resultat
2020 2019

Ej avdragsgilla kostnader 57 22

Ej skattepliktiga intäkter 0 0

Summa 57 22

Not 10 Förslag till vinstdisposition
2020 2019

Balanserade vinstmedel 0 0

Årets resultat 0 0

Summa 0 0

Gällande skattesats för bolaget är 21,4 %.

Skatteverket granskar inkomstdeklarationen för år 2017, 
och 2018. Ärendena är vidare till förvaltningsrätten och 
handlar om att beskattas för räntekostnaden gentemot 
Sotenäs kommun. Om Skatteverket vinner processen 
innebär det en extra beskattning på cirka 350 tkr.

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel. Det 
finns således inget resultat att disponera.

Not 12 Maskiner och tekniska anläggningar
2020 2019

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 11 732 8 587

Årets anskaffningar 7 899 3 204

Årets utrangeringar 15 -59

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde 19 646 11 732

Ingående ackumulerade avskrivningar -3 149 -2 642

Årets avskrivningar -875 -566

Årets utrangeringar -15 59

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 039 -3 149

Redovisat värde vid årets slut 15 607 8 583

Not 9 Skatt på årets resultat
2020 2019

Skattekostnad 2020 12 -

Skattekostnad 2019 - 5

Summa 12 5

Gällande skattesats för bolaget är 21,4 %.
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2017-01-01 inträdde Sotenäs Vatten AB i Västvatten AB. 
I samband med det förvärvade de 725 aktier samt tog 
över 29 % av ägarandelen i Västvatten AB. 

Not 15 Andelar i intresseföretag
Västvatten AB 556901-9622 2020 2019

Säte Uddevalla Uddevalla

Andelar av röster och kapital 29 % 29 %

IB 725 0

Bokfört värde 725 725

Årets inköp 0 0

UB Eget kapitalandel 725 725

Resultatandel 0 0

Not 18 Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter
2020 2019

Upplupna intäkter 0 0

Förutbetalda kostnader 943 279

Summa 943 279

Not 22 Förutbetalda anläggningsavgifter
2020 2019

Ingående inbetalda värden 83 798 69 996

Årets inbetalningar värden 8 475 13 802

Utgående inbetalda värde 92 273 83 798

Ingående upplösta periodiserade 
värden

-16 571 -14 229

Årets upplösning -2 338 -2 342

Utgående upplösta 
periodiserade värden -18 909 -16 571

Redovisat värde vid årets slut 73 364 67 227

Not 19 Antal aktier

2020 2019

Antal Aktier (st) 2 500 2 500

Aktiekapital (tkr) 2 500 2 500

Not 20 Avsättningar
2020 2019

Befarade skadestånd 1 706 1 706

Summa 1 706 1 706

Not 24 Skattefordran/Skatteskuld
2020 2019

Aktuell skattefordran 0 0

Aktuell skatteskuld 15 7

Summa 15 7

Not 23 VA-fond
2020 2019

Ingående VA fond 24 331 26 046

Årets periodiseringar -1 715 -1 715

Redovisat värde vid årets slut 22 616 24 331Not 17 Överuttag/Underuttag VA-kollektivet
2020 2019

Överuttag VA-kollektivet 2020 2 774

Underuttag VA-kollektivet 2019 -1 492 -1 492

Underuttag VA-kollektivet 2018 -2 770 -2 770

Underuttag VA-kollektivet 2017 -1 596 -1 596

Överuttag VA-kollektivet t.o.m. 2016-12-31 2 064 2 064

Summa -1 020 -3 794

Not 16 Fordringar/Lån av kommunen

2020 2019

Likvida medel kommunens bankkonto 23 763 23 260

Beviljad kredit 2 000 2 000

Utnyttjad kredit 0 0

Övrig fordran Sotenäs kommun 0 1 424

Summa 23 763 24 684

Bolaget har en kredit genom utnyttjande av checkkredit 
via kommunens kontosystem. Bolaget har inte ställt 
någon säkerhet för koncernkontokrediten.

Avsättning på grund av skyfall i Sotenäs 2017. 

Not 21 Externa lån
2020 2019

Kommuninvest 243 000 245 000

Summa 243 000 245 000

I dagsläget sker all upplåning via Kommuninvest.

Not 25 Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter
2020 2019

Upplupna räntekostnader december 156 145

Upplupna elkostnader december 377 361

Upplupna entreprenörskostnader 1 072 36

Upplupna underhållskostnader 259 0

Övriga upplupna driftkostnader 318 13

Summa 2 182 555
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Regeringens utredning angående framtida slamhantering. 
Eventuella konsekvenser av denna utredning utreds.

Inga övriga händelser sedan balansdagen är av sådan art 
att de ger en väsentlig ekonomisk vinning eller förlust.

Händelser efter balansdagenNot 26 Tilläggsupplysningar till  
kassaflödesanalysen

2020 2019

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m

Avskrivningar 14 129 13 547

Direktavskrivningar 0 3 339

Årets periodiserade/upplösta anlägg-
ningsavgifter

-2 338 -2 342

Årets periodiserade/upplösning VA-fond -1 715 -1 715

Årets uppbokad skatt -12 -5

Summa 10 064 12 824

Not 27 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2020 2019

Ställda panter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga



19

Sotenäs Vatten AB • Årsredovisning 2020

Digital signering 

Roland Mattsson 

Ordförande

Digital signering

Helene Stranne

Digital signering

Stig-Arne Helmersson

Digital signering 

Hans Gavin 
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Hilbert Eliasson 
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Digital signering
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Digital signering
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Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman 2021-05-19 för fastställelse.

Vår revisionsberättelse har lämnats 
Ernst & Young

Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden 
är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.
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GRANSKNINGSRAPPORT 

Till bolagsstämman i Sotenäs Vatten AB Org.nr 559084-8064                                  
Till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2020. Granskningen har utförts i enlighet med 
bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi har 
planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning föreligger inte.

En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en 
granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse. 

Datum enligt digital underskrift

Elving Claesson
Av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor 
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Sotenäs Vatten AB  
Org.nr. 559084-8064  

Kanslibacken 9 • 451 81 Uddevalla 
0522-63 88 00 • info@vastvatten.se • www.vastvatten.se        

Syrian Horse. Foto: Maria Rasmusson 
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5 vattenverk
33 tryckstegsstationer
17 reservoarer 
5 reningsverk
128 pumpstationer 

Uddevalla
2020 2019 2018

Antal anslutna personer till  
vattenledningsnätet1 / 

spillvattennätet1

st 44 675/45 655 44 115/45 245 43 040/44 220

Ledningslängd totalt km 939,2 923,2 918,8

Nylagda/omlagda 
ledningar (totalt)

km 14,6/3,2 14,7/3,3 9,1/5,6

Ledningsnätets förnyelsetakt gång/år 1/280 1/280 1/164

Totalt antal rörbrott/vattenläckor st 36 58 69

Totalt antal avloppsstopp st 122 170 230

Producerad mängd vatten m3 3 632 564 3 779 374 4 006 168

Andel läckage av renvatten  
(ej debiterat vatten)

% 15 24 25

Renad (behandlad) mängd 
avloppsvatten

m3 6 930 765 7 156 446 5 919 305

Bräddning från avloppssystem (ARV) 2,3 m³ 72 620 12 600 10 440

Bräddning från avloppssystem (nät)2 m³ - 23 217 6 736

Visste du att Uddevalla har... 

1. Antal personer baseras på en beräkning av genomsnittligt antal personer till varje ansluten anläggning.  
Sotenäs, Färgelanda, Munkedal: anläggning x 2,5 pers. Uddevalla: Anläggning x 5 pers. (pga. fler flerfamiljshus). 
2. Från 2020 redovisas bräddning från avloppssystemet resp. ledningsnätet var för sig. Siffrorna från 2018 och 2019 har justerats i årsredovisningen 2020. 
Siffran för bräddning av ledningsnätet 2020 är ännu ej klar.
3. Hög siffra år 2020 pga översvämningar i februari.

Snittledningslängden 
för en ansluten 
Uddevallabo är  
20 meter. 

Genomsnittskunden i 
Sverige har 22 meter 
ledning. 

Jordartskarta

Vad kostar ditt vatten och avlopp?

Flerbostadshus: 

Villa: 

Fast avgift för  
vatten och spillvatten

3 520 kr/år

13 390 kr/år

Avgift per 
bostadsenhet

Avgift för dagvatten  
från fastighet

Fast avgift för  
vatten och spillvatten

0 kr/år1

Avgift per  
bostadsenhet

835 kr/år

1 290 kr/år

Avgift för dagvatten  
från fastighet (800m2)

Rörlig avgift för 
vatten och avlopp

31,68 kr/kbm & år

31, 68 kr/kbm & år

Rörlig avgift för 
vatten och avlopp

0 kr/år1

1. Debiteras ej i UVAB:s taxekonstruktion
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Information om verksamheten

Uddevalla Vatten är huvudman för den allmänna 

vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen, 

vilket omfattar att producera och distribuera vatten av god 

kvalitet samt rena avloppsvatten och därmed förenliga 

verksamheter. 

Bolaget äger samtliga VA anläggningar i Uddevalla 

kommun. Uddevalla Vatten AB har inga anställda utan 

den dagliga driften och annan förenlig verksamhet sköts 

av det gemensamma bolaget, Västvatten AB, som svarar 

för driften av VA-anläggningarna i Färgelanda, Munkedal, 

Sotenäs och Uddevalla kommun.

Topografi

Uddevalla kommun kännetecknas av en gles 

samhällsstruktur. Även de större tätorterna har små 

kärnor med omgivande gles bebyggelse. Landsbygden 

och kustnära områden lockar med attraktivt boende 

vilket förstärker den glesa strukturen. Topografin är tydligt 

kuperad och lerdalgångar växlar med berg i dagen. I 

kustnära områden blir inslaget av berg mer tydligt.

Bebyggelsestruktur och topografi förstärker varandra och 

gör VA-systemet utbrett med långa ledningar, många 

pumpstationer och behov av reservoarer. 

Den huvudsakliga vattenförsörjningen kommer från en 

större ytvattentäkt, men det finns också ett antal mindre 

vattenverk i kommunen. Avloppsreningen byggs upp av 

ett stort verk och flera mindre.

Ägarförhållande

Uddevalla Vatten AB är ett helägt dotterbolag till 

Uddevalla kommun (212000-1397). Uddevalla Vatten AB 

äger 53 % av det gemensamma bolaget. 

Förvaltningsberättelse

Eget kapital

Bundet eget kapital
IB Aktiekapital 10 000 tkr

Årets förändring 0 tkr

UB Aktiekapital 10 000 tkr

 

Väsentliga händelser under året

Ett axplock av händelserna under 2020.

Den kommunala vattenförsörjningsplanen som har gjorts 

för Uddevalla kommun visade på framtida vattenbrist. En 

utredning påbörjades omgående och den lösning som 

utifrån värderingar av kostnad, kvalitet och säkerhet, 

visade sig vara mest fördelaktig var ett samarbete 

med Trollhättan Energi om att bygga en gemensam 

råvattenledning från Vänern. Under året har det fattats 

beslut att skriva avtal med Trollhättan energi om 

samarbete och samförläggning.

Upphandling för omläggning av VA ihop med kommunens 

asfalt-, centrum- samt badhusprojekt överprövades och 

låg stilla med avtalsspärr i väntan på dom. Domstolen 

gjorde ett snabbt förfarande och gav Uddevalla Vatten rätt 

och i slutet av juni kunde avtalet vinna laga kraft.

Under februari och augusti har det vid flera tillfällen varit 

extra höga havsvattennivåer. Detta har gett inläckage i 

våra spillvattenledningar och medfört att Skansverket 

renat havsvatten. 

Fritt eget kapital
IB Eget kapital 0 tkr

Bal. res. inkl. årets resultat 0 tkr

UB Eget kapital 0 tkr

Uddevalla 
kommun  

100 %  
212000-1397

Färgelanda 
kommun  

100 %  
212000-1421

Munkedals 
kommun  

100 %  
212000-1330

Sotenäs 
kommun  

100 %  
212000-1322

Uddevalla 
Vatten AB  

53 %  
556901-9655

Färgelanda 
Vatten AB  

7 %  
556901-9630

Munkedal 
Vatten AB  

11 %  
556901-9648

Sotenäs 
Vatten AB  

29 %  
559084-8064

Västvatten AB 
556901-9622
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Montage av solceller på Skansverket har skett under året.

Dammluckan som reglerar flödet ut från Öresjö kan nu 

fjärrstyras. Det ger bättre möjligheter, personal- och 

tidsmässigt, att optimera vattenhushållningen i Öresjö.

Kommunens livsmedelsinspektör har utfört tillsyn på 

Mikrobiologiska risker i dricksvatten samt kemiska risker 

och cyantoxiner med godkänt resultat.

Betongrenovering i Skansverket bergrum är besiktigat 

med godkänt resultat och målning av ytor i bergrummet är 

klara.

Uddevalla vatten har ett stort antal pumpar som slits fort 

då det följer med sand, grus, trasor och annat som inte 

borde spolas ner i toaletten. 

Helrenovering av Fagerhults vattenverk pågår. 

Renoveringen avser såväl byggnad som 

vattenverksutrustning. Syftet är att få ökad driftsäkerhet, 

effektivare styrning, bättre vattenkvalitet samt 

energieffektivisering.

Läcksökningar har skett kontinuerligt i Uddevalla 

kommun. Läckor och avloppsstopp lagas allt eftersom. 

Framtida utveckling, risker och osäkerhetsfaktorer

För att kunna ha en långsiktig hållbar vattenförsörjning 

arbetar bolaget aktivt med effektiviseringar, framtida 

kapacitetsbehov och kännedom om befintlig status på 

verk och ledningar.

En tydlig trend är ökade myndighets-, lag- och 

kundkrav, ett behov av långsiktig klimatanpassning 

och nya säkerhetskrav kring bland annat NIS och 

informationssäkerhet. Detta är nödvändiga kostnader för 

en långsiktig trygg vattenförsörjning. Nya tjänster så som 

Säkerhets- och arbetsmiljöansvarig samt Miljösamordnare 

har tillsatts inom driftbolaget Västvatten AB för att bättre 

kunna svara upp till dessa krav.  

Långsiktig planering: För att använda kollektivets 

pengar och bolagets resurser på ett så effektivt sätt som 

möjligt behövs hela kedjan av VA-planering med VA-

översikt/VA-strategi/VA-plan etableras tillsammans med 

rådgivning för fastighetsägare. För att få ett långsiktigt 

planeringsarbete med effektiva lösningar krävs ett tydligt 

samarbete mellan förvaltningar, bolag och politiken. 

Ekonomi: En ökad miljömedvetenhet och 

beteendeförändringar hos våra kunder har visat sig i 

en minskad vattenförbrukning. Det innebär minskade 

kundintäkter och påverkar behovet av taxehöjningar för 

att täcka de fasta kostnaderna. Enligt Svenskt Vatten 

kommer även taxorna behöva höjas i snabbare takt 

framöver beroende på ett uppdämt investeringsbehov 

och ökande krav på vatten- och avloppstjänster. Dagens 

taxekollektiv betalar sannolikt inte sina kostnader, vilket 

beror på hur tidigare finansiering av anläggningar har 

skett (bland annat genom statliga medel).

Investeringar inom bolaget kommer ökas då ny 

råvattenledning från Vänern byggs samt att en 

förnyelsetakt på ledningar är beslutad till 100 år, vilket är 

en högre takt än nuläget. 

Ett ökat finansieringsbehov för att ta hand om underhåll 

av anläggningar och ledningsnät samt utöka kapaciteten 

är en utmaning. VA-verksamheten är kapitalintensivt 

och många kommunkoncerner har en hög belåning. 

Bolaget har en hög skuldsättningsgrad och förändringar 

i ränteläget har stor påverkan på den framtida 

kostnadsutvecklingen och brukningsavgiften. 

Skatteverkets granskning av ränteavdrag enligt 24 kap 

10 § Inkomstskattelagen angående inkomstdeklaration 

2016 - 2018 kan innebära ytterligare kostnader 

för kollektivet. Skatteverket har ändrat ställning i 

denna fråga och anser att räntorna som Uddevalla 

Vatten AB betalar till Uddevalla kommun för belåning 

av anläggningarna ska beskattas. Ärendet är i 

Förvaltningsrätten och beslut inväntas.

Dricksvatten: Behovet av rent vatten i tillräckliga 

kvantiteter är ständigt i fokus. Att trygga 

vattenresurserna från yttre påverkan är viktigt. 

Vattentäkter kommer säkerställas genom 

miljödomstolens tillstånd för vattenuttagen och genom 

att vattenskyddsområden skyltas. 

En råvattenledning ska byggas från Vänern 

till Uddevalla för att säkra den långsiktiga 

vattentillgången i kommunen. Den nyligen antagna 

vattenförsörjningsplanen samt ytterligare en utredning 

visade på att Uddevalla kommun behöver hitta nya 

vattenresurser för att kunna tillgodose samhällets alla 

delar med vatten innan målåret 2100. Ett samarbete har 

inletts med Trollhättan Energi kring detta.

För att säkerställa kapaciteten i Uddevalla Vatten ABs 

vattennät så kommer det under perioden arbetas med ett 

flertal reservoarer. 
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Vattentäktsutredning pågår för Skredsvik för att säkra 

vattentillgången för nuvarande verksamhetsområde och 

hela den sammanhängande bebyggelsen i Skredsvik.  

Avlopp: Spillvattenreningen i Uddevalla kräver nytt 

tillstånd från Länsstyrelsen då kommunens planer 

innebär fler anslutningar. Ett resultat av nytt tillstånd 

är att investeringar behövs på Skansverket och dess 

utloppsledning för att klara högre kapacitet. 

Den statliga utredningen om hantering av avloppsslam 

som presenterades 2020 har ännu inte resulterat i några 

konkreta framtida krav. Slamfrågan är ständigt aktuell och 

vi behöver vara förberedda på förändrade kostnader och/

eller krav på annan hantering av vårt slam.

Ledningar: Ledningsnätet inventeras och planering för 

förnyelse genomförs för att rätt åtgärder ska kunna sättas 

in i tid och på rätt plats. Extra resurser i form av personal 

och pengar har tilldelats för en ökad förnyelsetakt ihop 

med kommunens asfaltplaner.

Saneringarna längs Fräknestranden fortsätter under 

perioden. Planering för det fortsatta arbetet med VA-

utbyggnadsplan (Torp och västerut) startar upp.

Klimatförändringar ger större och intensivare regn, vilket 

resulterar i översvämningar på nätet. Arbete med att 

klimatsäkra nätet behöver prioriteras. Sannolikt kommer 

också i framtiden större krav på rening av dagvatten. 

Höjning av havsnivån ökar risken för saltvatteninträngning.

Forskning och utveckling

Västvatten är medlem i branschföreningen Svenskt 

Vatten. Verksamheten inom Svenskt Vatten Utveckling 

(SVU) är till stor del inriktad mot tillämpad forskning och 

utveckling av intresse för Svenskt Vattens medlemmar. 

Målet är att främja utvecklingen av ny kunskap inom 

områdena för vattentjänsternas alla delar, stödja 

branschens behov av kompetensförsörjning samt se till att 

framtagen kunskap sprids. 

Utöver branschföreningen är Västvatten med i ett 

antal andra nätverk för forskning och utveckling. 

Starkast engagemang har vi i DRICKS där Västvatten är 

medfinansiär och aktiv i arbetsgrupper. DRICKS är en 

centrumbildning för dricksvattenforskning vid Chalmers, 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds tekniska 

högskola med målet att tillsammans med andra bidra till 

en säkrare dricksvattenförsörjning.

Västvatten är även en aktiv medlem i teknikutvecklings-

klustret VA-teknik Södra. Klustret är ett samarbete mellan 

tekniska högskolor, offentlig sektor och företag. VA-teknik 

Södra har som huvudsyfte att hitta lösningar till framtidens 

utmaningar för svenska kommuner och vattentjänstbolag. 

Fokusområden är främst framtidens avloppsvattenrening, 

energi och resurshushållning samt klimat - samhälle - 

vatten. 

Miljöpåverkan

Bolaget bedriver verksamhet som till stora delar berörs 

av miljöbalken och dess förordningar. Anläggningarna 

omfattas av anmälnings- och tillståndsplikt enligt 

miljölagstiftningen.

För vattenverken avser tillstånden uttag av vatten och 

för reningsverken avser de behandling av hushållens 

och industrins avloppsvatten. Verksamheterna påverkar 

framförallt miljön genom utsläpp av renat avloppsvatten 

till recipient och genom omhändertagande av 

avloppsslam.

Provtagning görs löpande för att visa att gällande tillstånd 

och villkor följs och hur miljön utanför våra reningsverk 

påverkas.

Det löpande miljöarbetet kräver brett engagemang, 

tålamod och framförhållning. Vi försöker hela tiden att 

blicka framåt och utmana oss själva. Miljöarbetet blir aldrig 

fullbordat utan ska vara en resa för ständig förbättring.

Bolagets styrelse

Uddevalla vatten AB:s styrelse ska bestå av sju ledamöter 

och högst fem suppleanter. Kommunfullmäktige i 

kommunen utser sina representanter till styrelsen samt 

vem som ska vara ordförande respektive vice ordförande. 

Dessa utses att ingå i styrelsen under mandatperioden 

på fyra år. Styrelsen inklusive suppleanter består av två 

kvinnor och nio män.

Under året har de flesta mötena skett digitalt på grund av 

Covid-19. 

Resultat och ställning

VA verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen 

vilket innebär att de nödvändiga kostnaderna som 

krävs för att tillhandahålla respektive vattentjänst ska 

finansieras via motsvarande intäkt. Det vill säga de 

nödvändiga kostnader som uppkommer för att till exempel 

ta hand om spillvatten finansieras via motsvarande avgift. 
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Den taxefinansierade verksamheten får inte gå med vinst. 

Eventuella överuttag eller underuttag av brukningsavgifter 

redovisas som skuld/fordran till VA-kollektivet. Överuttag 

kan flyttas över till VA-fonder för specifika ändamål som 

gynnar hela kollektivet.

Årets överuttag uppgår till 14 181 tkr (10 368 tkr i 

överuttag). Överuttaget avsätts i VA-fond att användas till 

Kapacitetsökningar i vattennätet.

Årets resultat och förslag till vinstdisponering

Uddevalla Vatten AB:s resultat för räkenskapsåret 1 januari 

2020 - 31 december 2020 är 0 tkr. 

Bolaget genererar ingen vinst och således sker ingen 

ökning/minskning av sitt egna kapital.

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel. Det finns 

således inget resultat att disponera.

Intäkter

Bolagets intäkter består till största del av bruknings- och 

anläggningsavgifter från abonnenterna i taxekollektivet. 

Under året höjdes brukningsavgiften med 4,0 % och 

anläggningsavgiften med 3,0 %. Taxan beslutas årligen av 

kommunfullmäktige.

Bolagets intäkter (brukningsavgifter) varierar över åren 

beroende på vattenförbrukningen som påverkar den rörliga 

delen av taxan.

Årets förändring av intäkterna (brukningsavgifter) ökade 

med 6,7 % jämfört med föregående års utfall. Ökning av 

brukningstaxan för 2020 var 4,0 %.  

Detta är en högre ökning än förväntat vilket beror på en 

ökad förbrukning av småhus, bostadsrättsföreningar och 

hyresbolag vilket mest troligt är en effekt av att många 

har tillbringat mer tid i hemmet under pandemin. En viss 

minskning syns inom industrin.

Kostnader

Uddevalla Vatten AB har ingen egen personal utan köper 

sina tjänster av Västvatten AB.

Större delen av kostnaderna består av köpta tjänster från 

driftbolaget Västvatten AB samt avskrivningar.

I Västvatten AB finns all personal. 

Finansiering

Bolaget finansieras i huvudsak via Uddevalla kommuns 

internbank som i sin tur lånar upp kapital i enlighet 

med sin finanspolicy. All utlåning från internbanken 

sker via koncernkontosystemet. Bolaget betalar en 

ränta som motsvarar genomsnittet av internbankens 

upplåningskostnad inklusive räntesäkringskostnader 

jämte en individuell marginal som för Uddevalla Vatten 

AB är 3 punkter.

Utnyttjat belopp vid årets utgång är 615 944 tkr (602 141 

tkr).

Nyckeltal 2020 2019
Andel ägarfinansiering 56 % 58 %

Uddevalla kommun finansierar Uddevalla Vatten AB 

till 56 %, dels via internbanken och dels via det egna 

kapitalet. Finansiering sker även genom förutbetalda 

anläggningsavgifter, vilka är en engångsavgift som 

betalas vid anslutning och som periodiseras över 

anläggningens beräknade livslängd. 

Periodiserade 
anläggnings- 
avgifter 6 %

Destruktions- 
intäkter slam

 3 %

Brukningsavgifter  
101 %

Upplösning 
investeringsfond

1 %

Intäkter 123 Mkr

El och värme 
5 %

Material och varor 
7 %

Avskrivningar  
23 %

Personal/styrelse 
0 %

Räntenetto 8 %

Köp från  
Västvatten

35 %

Övriga drift- 
kostnader  

12 %

Entreprenader 
8 %

Kostnader 123 Mkr

Slam 2 %

Överuttag (-)  
-11 %
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Räntekostnader

Just nu är det ett gynnsamt ränteläge och 

genomsnittsräntan inklusive räntesäkringskostnader har 

under året varit 1,46 % (1,51 %). Budgeterad ränta var 2,0 

%. Låg ränta samt lägre investeringstakt än beräknat har 

gett ett positivt utfall.

Skatt

Skatteverkets granskning av inkomstdeklaration 

2016-2018 har föranlett ett beslut från Skatteverket 

om att bolaget ska betala skatt för räntan på lånet via 

Uddevalla kommuns internbank. Ärendet är vidare till 

förvaltningsrätten och har inte genererat någon kostnad 

ännu. Om Skatteverket vinner processen innebär det en 

extra beskattning på cirka 1 700 tkr årligen.

Investeringar

Investeringar har skett med 109 217 tkr (138 430 tkr). 

Erlagda anläggningsavgifter uppgår till 37 719 tkr (51 152 

tkr). 

Investeringar 2020 2019
Reinvestering 50 791 41 734

Råvattenledning Marieberg 0 29 044

Kapacitetssäkring  
Dricksvatten

9 450

Omvandling 42 782 54 002

Exploatering 6 194 13 650

Bruttoinvesteringar 109 217 138 430

Fakturerade  
anläggningsavgifter

-37 719 -51 152

Årets finansieringsbehov 
investeringar 71 498 87 278

Reinvesteringar

Reinvesteringar i befintliga VA-anläggningar såsom 

ledningsnät, vattenverk, reningsverk och yttre 

anläggningar samt kapacitets- och säkerhetshöjande 

åtgärder som säkerställer leverans men som även 

kan utgöra förutsättningar för omvandlings- och/eller 

exploateringsprojekt har genomförts under året.

Mindre ledningsarbete har omfattat bland annat sanering 

av drygt 1 100 m ledning, oljesanering i ledningsnätet 

på Västgötavägen och vattenläcka på Stadsmotorvägen 

samt Smeddalsgatan. Även ett haveri i avloppsledning i 

Bäckslänten.

Upphandlingen för VA-entreprenaderna ihop med 

kommunens asfalteringar överklagades och försenade 

det arbetet, men flera andra jobb kunde genomföras 

istället. Under året har det bland annat arbetats med 

Timmermansgatan och Kvarteret Smaragden där det 

har lagts om gamla ledningar över tomtmark. Ihop med 

exploateringen på Bastionen har ledningar lagts om 

i Strömstadsvägen. Samordning har skett med både 

kommun och fjärrvärme och lett till utbyte av ledningar 

i Drottninggatan, Göteborgsvägen, Orkestervägen och 

Edingsvägen.

Planering och projektering påbörjad för ny- och 

ombyggnation av reservoarerna:

• Timansvägens reservoar – markförhandlingar 

genomförda och ledningar till reservoaren har anlagts 

och sprängning samt röjning för reservoaren är 

genomfört.

• Åh reservoar – markförhandlingar genomförda, 

röjning påbörjad.

Beslut gällande ledningsrätt, Hässleröd 

överföringsledning, har kommit och entreprenad har 

pågått under hösten.

Det största arbetet som tillkommit under året (och 

under Uddevalla Vattens tid) är ny råvattenledning från 

Vänern. Stora resurser har lagts på avtalsskrivande samt 

upphandling av entreprenör. Entreprenör för sträckan 

Vänern-Trollhättans vattenverk är nu upphandlad.

 

Arbete med utbyte av utgående pumpar på Marieberg 

samt renovering Fagerhult vattenverk har pågått under 

året.
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Renovering Fagerhult och Kyrkbyn vattenverk

Ombyggnation för att ersätta kalk i 

vattenreningsprocessen har pågått under året och kommer 

att fortsätta under 2021.

Ombyggnad av gamla reningsverket i Ljungskile till 

pumpstation pågår. Projektet drivs av Uddevalla kommun.

På Skansverket reningsverk pågår ombyggnad av 

mellansedimentering för mer optimal styrning av 

verket, renovering av tak och körytor i bergrum samt 

utrymningsväg från andra våningen. Dessutom har 

solcellsanläggning monterats på taket.

Master är inköpta för att påbörja fjärravläsning av 

hushållsvattenmätare.

Omvandling

VA-utbyggnad enligt kommunal VA-utbyggnadsplan 

eller som påkallats efter länsstyrelsens beslut alternativt 

definierats i samband med tillsynsmyndighetens 

inventeringar.

Saneringarna längs med Fräknestranden fortskrider. 

Arbete pågår bland annat i Forshälla-Strand Södra och har 

avslutats i områdena Restenäs skola och Skuteberget.

Under hösten 2019 och början på 2020 försenades 

projekteringar då det var svårt att få tillgång till projektörer 

och geotekniker. I början på 2020 medförde Corona att 

lantmäteriprocessen drog ut på tiden då planerade samråd 

med mera fick ställas in. Detta gjorde att områdena 

Råssbyn och Ulvesund inte kunde starta upp under 

2020 som planerat. Däremot kunde området Forshälla-

Strand starta upp tidigare då man kunde nå en frivillig 

överenskommelse gällande markåtkomst. 

Utöver VA-utbyggnadsplanen är sanering utförd på Hee-

Lursteg samt planerad för Utby-Pirreliden.

Exploatering

VA-utbyggnad som initieras av privata exploatörer eller 

kommunens mark- och exploateringsverksamhet.

Arbete är klart på Tjöstelsröd samt Västerby 1:8 och Åh 

samt pågår på Överby, Furuhall och Bastionen. Några 

mindre områden har även gjorts under året. Även om 

antalet genomförda och startade exploateringar ligger 

relativt högt ligger utfall långt under budget då flera 

exploateringar har startat sent på året.

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifter har under perioden fakturerats 

till ett belopp av 37 719 tkr. Under perioden har 

anläggningsavgifter inkommit från framförallt Skuteberget, 

Sundskogen, Furuhall och Västerby.  

Särredovisning av investeringar  
överstigande bolagets egna kapital

Alla projekt revideras löpande, framförallt i samband med 

budgetarbetet, vilket kan påverka särredovisningen och 

därmed initiera nya beslut av kommunfullmäktige.

Nedan sker jämförelse mot budget antagen av 

kommunfullmäktige 2019-12-11.

Investeringar överstigande bolagets egna kapital

Investeringar Upparbetat 
(tkr)

Budget 
(tkr)

Utförande 
(år)

Reinvesteringar

Åh reservoar1) 1 247 13 500 2020-2021
Hässleröd överfö-
rings-ledning1) 10 359 17 600 2019-2020

Timansvägen reser-
voar1)

8 364 17 600 2021-2022

Brattås reservoar1) 156 15 500 2022-2023

Simmersröd reser-
voar1)

144 19 500 2023-2025

Ö.ledning Torp-Hol-
ma1) 247 29 000 2022-2023

Omvandlingsområden

Berg Stigenvägen 24 819 27 700 2019-2020
Buslätt 740 22 800 2021-2022

Forshälla-Strand 
södra1)

18 312 18 500 2020-2021

Råssbyn1) 1 704 21 000 2020

Ulvesund Saltdalen1) 3 023 22 000 2020
Vadberget 18 164 18 300 2019

Barrskogsvägen 
GA1)

377 28 800 2021-2022

Exploateringar

- - - -

 1) Reviderad budget och/eller tidplan, se budget 2021 antagen 
av Kommunfullmäktige 2020-12-01 § 335. 

Avskrivningar

Avskrivningarna på 28 685 tkr (27 013 tkr) är lägre 

än de budgeterade 30 470 tkr, vilket beror på en lägre 

investeringstakt samt aktivering senare än budgeterat. 
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Koncernen

Uddevalla Vatten AB:s koncern består av Uddevalla Vatten 

AB och Västvatten AB.

Balansräkning 

Balansomslutning

Balansomslutningen är 1 126 432 tkr (1 051 522 tkr). 

Skillnaden på 74 910 tkr beror till största del på ökning 

av anläggningstillgångar på tillgångssidan och ökning av 

förutbetalda anläggningsavgifter och lån till Uddevalla 

kommun på skuldsidan.

Balansomslutning är summan av tillgångssidan alternativt 

summan av skulder och eget kapital i ett företags 

balansräkning.

Anläggningstillgångar

Totalt har bolaget materiella anläggningstillgångar på 1 

105 869 tkr (1 025 328 tkr).

Finansiella anläggningstillgångar består av aktier i 

koncernföretaget Västvatten AB.

Likviditet

Bolaget har en likviditet på 40 % (87 %). Likviditeten 

inklusive outnyttjad checkkredit är 133 %.

Likviditet är ett mått på kortsiktig betalningsförmåga och 

vid 100 % är de likvida medlen lika stora som de kortfristiga 

skulderna.

Soliditet

Soliditet är ett mått på bolagets långsiktiga 

betalningsförmåga. Bolagets soliditet är 1 % (1 %). Den 

låga soliditetens beror på att taxekollektivet inte ska gå 

med vinst utan de över- eller underuttag som uppkommer 

bokas som skuld respektive fordran på kollektivet.

Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital och 

obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i 

procent av balansomslutning.

1. Svenskt vatten, En normallvilla ”Typhus A” omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, 
tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl. garage 15 m2 , tomtyta 800 m2 , vattenförbrukning 150 m3/år. 
Avgifterna redovisas inklusive moms.  

2. Svenskt vatten, ”Typhus B” är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spillvatten- och dagvatten. 15 lägenheter, 1000 m2 
våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2000 m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3/h. Avgifterna redovisas 
inklusive moms.  

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag de 

senaste fem åren. 

Flerårs 
översikt 2020 2019 2018 2017 2016

Total omsätt-
ning (tkr)

123 071 117 498 108 002 102 453 98 679

Balansom-
slutning (tkr)

1 126 
462

1 051 
522

928 491 833 100 758 881

UB lån (tkr) 615 944 602 141 525 218 486 168 491 955

Genom- 
snittlig ränta 
(%)

1,45 1,51 1,52 1,72 1,68

Årskostnad 
Typhus A 
(kr) *

9 107 8 757 8 592 8 420 9 060

Årskostnad 
Typhus B 
(kr) *

78 038 75 070 73 580 72 180 83 250

Antal läckor 
(st)

36 58 69 52 39

Antal drift-
stopp (st)

122 170 230 168 9

Debiterad 
mängd 
vatten (%)

85 76 75 77 70

 

 

*Typhus A och Typhus B är reviderade för 2019

Internkontroll

Under 2020 har internkontroll genomförts inom två 

kontrollområden:  

• Systematiskt arbetsmiljö 

• Hantering av personuppgifter enligt GDPR.

Kontrollen visade på ett bra arbetsmiljöarbete där bland 

annat införandet av IA-system för inrapportering av 

tillbud och olyckor har haft en positiv påverkan. Vissa 

dokument har uppdaterats under kontrollen och den 

skyddsutrustning som finns är bra, dock är det svårt att 

hitta märkningen av slutdatum på hjälmar.

GDPR kontrollen har lett till att rutiner har tagits fram 

gällande utlämnande av personuppgifter och hur nya 

och uppdateringar av personuppgiftsbehandlingar ska 

registreras.
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Resultaträkning

Uddevalla Vatten AB UVAB UVAB-koncern

Resultaträkning (tkr)  Not Resultat 2020 Resultat 2019 Resultat 2020 Resultat 2019

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 118 659 113 092 118 659 113 092

Övriga rörelseintäkter 2 4 412 4 406 44 890 44 998

Summa intäkter 123 071 117 498 163 549 158 090

Rörelsens kostnader

Material och varor -8 791 -7 592 -8 930 -7 819

Entreprenader -10 146 -8 462 -10 261 -8 503

Övriga externa kostnader 3,4 -65 860 -64 509 -31 695 -32 226

Personalkostnader 5 -480 -520 -74 445 -72 668

Avskrivningar och nedskrivningar 6 -28 685 -27 140 -29 090 -27 552

Summa kostnader -113 962 -108 223 -154 421 -148 768

Rörelseresultat 9 109 9 275 9 128 9 322

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 7 184 49 194 50

Räntekostnader 8 -9 281 -9 308 -9 282 -9 317

Summa efter finansiella poster 12 16 40 55

Skatt på årets resultat 9 -12 -16 -40 -55

Årets resultat 0 0 0 0

En resultaträkning är en sammanställning av bolagets kostnader och intäkter under  
en period av ett år.
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Balansräkningen redovisar bolagets tillgångar och skulder samt det egna kapitalet.  
Vad bolaget äger och är skyldiga vid en viss tidpunkt, i detta fall vid årsskiftet.

Uddevalla Vatten AB UVAB UVAB-koncern

Balansräkning (tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Programvarulicenser 11 0 0 0 0

0 0 0 0

Materiella anläggningstillgångar

VA-anläggningar 12 918 382 898 021 918 382 898 021

Maskiner och tekniska anläggningar 13 42 440 36 709 42 440 36 709

Inventarier 14 2 466 2 741 3 585 4 265

Pågående investeringar 15 142 581 87 857 142 581 87 857

1 105 869 1 025 328 1 106 988 1 026 852

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 16 1 325 1 325 0 0

1 325 1 325 0 0

Summa anläggningstillgångar 1 107 194 1 026 653 1 106 988 1 026 852

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 5 362 12 320 5 365 12 319

Fordringar hos Uddevalla kommun 9 994 7 130 10 003 7 423

Fordringar hos koncernföretag inom 
Uddevalla kommun 1 720 3 361 1 720 3 361

Övriga fordringar 1 776 1 791 9 136 7 552

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

17
386 267 5 990 2 468

19 238 24 869 32 214 33 123

Kassa och bank 0 0 535 1 836

Summa omsättningstillgångar 19 238 24 869 32 749 34 959

SUMMA TILLGÅNGAR  1 126 432 1 051 522 1 139 737 1 061 811
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Balansräkning forts.

Uddevalla Vatten AB UVAB UVAB-koncern

Balansräkning (tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 18 10 000 10 000 10 000 10 000

Minoritetsintresse 0 0 1 175 1 175

10 000 10 000 11 175 11 175

Fritt eget kapital

Årets resultat 0 0 0 0

0 0 0 0

Summa eget kapital 10 000 10 000 11 175 11 175

Avsättningar

Övriga avsättningar 19 150 1 046 150 1 046

150 1 046 150 1 046

Långfristiga skulder

Lån av kommunen 20 615 944 602 141 615 944 602 141

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 21 345 665 315 323 345 665 315 323

VA-fond 22 107 019 94 267 107 019 94 267

1 068 628 1 011 731 1 068 628 1 011 731

Kortfristiga skulder

Överuttag VA-kollektivet 23 0 0 0 0

Leverantörsskulder 22 400 16 639 26 704 19 007

Skulder till Uddevalla kommun 8 200 86 8 221 103

Skulder till koncernföretag inom Uddevalla 
kommun 441 939 441 1 557

Skulder till koncernföretag (Västvatten AB) 4 840 4 705 0 0

Aktuell skatteskuld 24 26 30 92 69

Övriga skulder 1 599 2 257 6 693 4 883

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 10 148 4 089 17 633 12 240

47 654 28 745 59 784 37 859

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 126 432 1 051 522 1 139 737 1 061 811
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Kassaflödesanalysen visar på de likvida betalningsströmmar som har skett i bolaget under 

året.

Kassaflödesanalys
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Uddevalla Vatten AB UVAB UVAB-koncern

Kassaflödesanalys Not 2020 2019 2020 2019
Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 12 16 40 55

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 26 19 889 20 469 20 266 20 842

Justering 0 -5 -3

Kassaflöde från den löpande verksam-
heten före förändringar av rörelsekapital 19 901 20 480 20 306 20 894

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning 
(+) av rörelsefordringar 5 631 -11 771 909 -12 671

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 18 909 -7 725 21 925 -6 423

Kassaflöde från den löpande verksam-
heten 44 441 984 43 140 1 800

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstill-
gångar -109 248 -138 973 -109 248 -139 672

Avyttringar av finansiella tillgångar 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksam-
heten -109 248 -138 973 -109 248 -139 672

Finansieringsverksamheten

Förändring avsättning -896 -454 -896 -454

Upptagna lån 13 803 76 923 13 803 76 923

Inbetalda anläggningsavgifter 37 719 51 152 37 719 51 152

Avsättning till VA-fond 14 181 10 368 14 181 10 368

Kassaflöde från finansieringsverksam-
heten 64 807 137 989 64 807 137 989

Årets kassaflöde 0 0 -1 301 117

Likvida medel vid årets början          0 0 1 836 1 719

Likvida medel vid årets slut               0 0 535 1 836

Kassaflödesanalysen har justerats 2019 då upplösning av periodiserad VA-fond har funnit med i 

finansieringsverksamheten istället för i kassaflödet från den löpande verksamheten. Rättelse har gjort 2020.
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Årsredovisningen har upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen (1995:1554) och 

Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 

anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Koncernredovisning

Sedan 2015 upprättas koncernredovisning för Uddevalla 

Vatten AB. Bolagets första verksamhetsår var 2012.

Dotterföretag

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller 

indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet. Koncern-

redovisningen har upprättats enligt förvärvsvärdemetoden. 

Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. 

Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla 

tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader 

medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag. 

Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid 

förvärvstidpunkten.

Intäkter

Prissättning för försäljning av bolagets tjänster, som 

regleras i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 

sker med hänsyn till självkostnadsprincipen. 

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som 

erhållits eller kommer att erhållas vid leverans till kund. 

Intäkter i form av anläggningsavgifter redovisas som 

långfristig skuld (förutbetald intäkt) och periodiseras 

linjärt över respektive anläggningstillgångs nyttjandetid. 

Första året intäktsförs 2 % av avgiften samt årets del av 

avskrivningen. 

Över- eller underuttag av brukningsavgifter redovisas som 

minskade alternativt ökade intäkter.

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 

prövning beräknas bli betalt.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 

anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 

avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom 

inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till 

förvärvet. 

Redovisningsprinciper
Några räntor har ej aktiverats under året.

Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än 

en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för 

tillverkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp 

har räknats in i anskaffningsvärdet.

För de materiella anläggningstillgångarna där skillnaden i 

förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara 

väsentlig har de delats upp i komponenter och skrivs av 

separat. Flertalet tillgångar som övertogs från kommunen 

är upplagda på samma sätt som de övertogs.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet 

räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för 

löpande underhåll och reparationer redovisas som 

kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 

nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade 

förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska 

fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i 

resultaträkningen.

Nyttjandeperiod

Komponenter Nyttjandeperiod
Byggnader 20-75 år

Processkonstruktioner 30-75 år

El o automation 10-35 år

Maskiner o pumpar 10-30 år

Markanläggningar 15-75 år

Inventarier o verktyg 3-10 år

Transportmedel 5-15 år

Anläggningsavgifter 75 år
 
 *Anläggningsavgift skrivs av på 75 år från och med 
201805. 

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Finansiella leasingavtal finns i koncernen vid leasing 

av fordon. De redovisas dock som operationell leasing. 

I koncernen är det finansiella leasingbelopp av 
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försumbart värde då det understiger 0,2 % av koncernens 

balansomslutning och redovisas även där som operationell 

leasing.

Koncernförhållanden

Bolaget ägs till 100 % av Uddevalla kommun. I resultat- 

och balansräkning samt not redovisas mellanhavanden 

till andra företag som ingår i Uddevalla kommun under 

rubriken koncernföretag inom Uddevalla kommun. 

Bolaget äger 53 % av Västvatten AB.
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Noter till resultaträkningen

Noter

Not 1 Nettoomsättning

UVAB UVAB-koncern

2020 2019 2020 2019

Fakturerade brukningsavgifter till Uddevalla 
kommun 8 162 7 939 8 162 7 939

Fakturerade brukningsavgifter till  
koncernföretagen inom Uddevalla kommun 21 711 19 968 21 711 19 968

Fakturerade brukningsavgifter till övriga 94 161 88 320 94 161 88 320

Årets upplösning av investeringsfond 1 429 306 1 429 306

Årets periodiserade anläggningsavgifter 7 377 6 927 7 377 6 927

Årets överuttag (-)/ underuttag  
(+) brukningsavgifter -14 181 -10 368 -14 181 -10 368

Summa 118 659 113 092 118 659 113 092

Not 2 Övriga rörelseintäkter

UVAB UVAB-koncern

2020 2019 2020 2019

Destruktionsintäkter slam – koncernföretag 
inom Uddevalla kommun 3 898 3 678 3 898 3 678

Destruktionsintäkter slam – övriga 66 289 66 289

Erhållna statliga bidrag 0 0 511 153

Övriga intäkter 448 439 40 415 40 878

Summa 4 412 4 406 44 890 44 998

Not 3 Övriga externa kostnader

UVAB UVAB-koncern

2020 2019 2020 2019

Köp av tjänster från Västvatten AB (koncern-
företag) 42 363 41 520 0 0

El- och värmekostnader 6 589 7 853 6 661 7 974

Slamkostnader 2 740 2 413 2 740 2 413

Övriga driftkostnader 14 168 12 723 22 294 21 839

Summa 65 860 64 509 31 695 32 226

Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

UVAB UVAB-koncern

EY 2020 2019 2020 2019

Revisionsuppdraget 88 107 203 220

Andra tjänster 0 0 0 179

Summa 88 107 203 399

Andra tjänster i UVAB-koncernen är arbete med inkomstdeklarationen 2016.
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Not 5 Löner och ersättningar styrelse och VD

UVAB UVAB-koncern

2020 2019 2020 2019

Löner och ersättningar styrelse  
(UVAB-koncernen innehåller också VD) 356 368 1 888 1 658

(varav tantiem o.d.) 0 0 0 0

Sociala kostnader styrelse  
(UVAB-koncernen innehåller också VD) 109 109 1 208 1 093

(varav pensionskostnader) 0 0 422 320

Övriga personalkostnader  
(UVAB-koncernen innehåller också VD) 15 43 202 829

Summa 480 520 3 298 3 580

I UVAB-koncernen är löneskatt på pensioner med 95 tkr 2019 och 73 tkr 2018 med i utfallet på sociala kostnader.

Bolaget har under räkenskapsåret ej haft någon anställd personal. Tjänster för administration, drift och underhåll har 
köpts från Västvatten AB.

Not 5 Övrig personal

UVAB UVAB-koncern

2020 2019 2020 2019

Löner och ersättningar 0 0 49 555 46 808

Sociala kostnader 0 0 20 192 20 797

(Varav pensionskostnader) 0 0 4 217 4 878

Övriga personalkostnader 0 0 1 400 1 483

Summa 0 0 71 147 69 088

Not 6 Avskrivningar

UVAB UVAB-koncern

2020 2019 2020 2019

Avskrivningar på Immateriella  
anläggningstillgångar 0 0 0 0

Avskrivningar på VA-anläggningar 25 512 24 391 25 512 24 391

Avskrivningar på maskiner 2 928 2 517 2 928 2 517

Avskrivningar på inventarier 245 232 650 644

Summa 28 685 27 140 29 090 27 552

Not 7 Ränteintäkter

UVAB UVAB-koncern

2020 2019 2020 2019

Ränteintäkter bankkonto 0 0 0 0

Ränteintäkter kortfristiga fordringar 184 49 184 50

Ränteintäkter skattekonto 0 0 10 0

Summa 184 49 194 50
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Not 8 Räntekostnader

UVAB UVAB-koncern

2020 2019 2020 2019

Räntekostnader till Uddevalla kommun 9 279 9 294 9 279 9 294

Övriga räntekostnader 2 14 3 23

Summa 9 281 9 308 9 282 9 317

Not 10 Förslag till vinstdisposition

UVAB UVAB-koncern

2020 2019 2020 2019

Balanserade vinstmedel 0 0 0 0

Årets resultat 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0

Not 9 Skatt på årets resultat

UVAB UVAB-koncern

2020 2019 2020 2019

Skattekostnad 2020 12 40

Skattekostnad 2019 16 55

Summa 12 16 40 55

Gällande skattesats för bolaget är 21,4 %.

Skatteverket granskar inkomstdeklarationen för år 2016-2018. Ärendet är vidare till förvaltningsrätten och handlar om 

att beskattas för räntekostnaden gentemot Uddevalla kommun. Om Skatteverket vinner processen innebär det en extra 

beskattning på cirka 1 700 tkr årligen.

Upplysning Operationell leasing och hyresavtal  
Bolaget har inga leasingavtal utan enbart serviceavtal.

Hyresavtal lokaler finns till och med 

• 2029-03-31 om 159 tkr/år med 9 månaders uppsägningstid.

• 2021-09-30 om 73 tkr/år med 9 månaders uppsägningstid.

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel. Det finns således inget resultat att disponera.

Avstämning skatt på årets resultat

UVAB UVAB-koncern

2020 2019 2020 2019

Skattekostnad 2020 54 0 184 0

Skattekostnad 2019 73 253

Summa 54 73 184 253
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Not 11 Immateriella anläggningar

UVAB UVAB-koncern

2020 2019 2020 2019

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 333 333 333 333

Årets anskaffningar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 333 333 333 333

Ingående ackumulerade avskrivningar -333 -333 -333 -333

Årets avskrivningar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -333 -333 -333 -333

Redovisat värde vid årets slut 0 0 0 0

Noter till balansräkningen

Not 12 VA-anläggningar

UVAB UVAB-koncern

2020 2019 2020 2019

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 1 304 812 1 150 361 1 304 812 1 150 361

Årets anskaffningar 45 843 170 808 45 843 170 808

Årets utrangeringar 0 -16 357 0 -16 357

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 1 350 655 1 304 812 1 350 655 1 304 812

Ingående ackumulerade avskrivningar -406 791 -398 762 -406 791 -398 762

Årets avskrivningar -25 482 -24 386 -25 482 -24 386

Årets utrangeringar 0 16 357 0 16 357

Utgående ackumulerade avskrivningar -432 273 -406 791 -432 273 -406 791

Redovisat värde vid årets slut 918 382 898 021 918 382 898 021

Not 13 Maskiner och tekniska anläggningar

UVAB UVAB-koncern

2020 2019 2020 2019

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 46 835 42 066 46 835 42 066

Årets anskaffningar 8 659 5 033 8 659 5 033

Årets utrangeringar 0 -264 0 -264

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 55 494 46 835 55 494 46 835

Årets utrangeringar

Ingående ackumulerade avskrivningar -10 126 -7 873 -10 126 -7 873

Årets avskrivningar -2 928 -2 517 -2 928 -2 517

Årets utrangeringar 0 264 0 264

Utgående ackumulerade avskrivningar -13 054 -10 126 -13 054 -10 126

Redovisat värde vid årets slut 42 440 36 709 42 440 36 709
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Not 14 Inventarier

UVAB UVAB-koncern

2020 2019 2020 2019

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 3 697 4 427 6 312 6 343

Årets anskaffningar 0 554 0 1 253

Årets utrangeringar 0 -1 284 0 -1 284

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 3 697 3 697 6 312 6 312

Ingående ackumulerade avskrivningar -956 -2 003 -2 047 -2 682

Årets avskrivningar -275 -237 -680 -649

Årets utrangeringar 0 1 284 0 1284

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 231 -956 -2 727 -2 047

Redovisat värde vid årets slut 2 466 2 741 3 585 4 265

Not 15 Pågående investeringar

UVAB UVAB-koncern

2020 2019 2020 2019

Ingående nedlagda utgifter 87 857 125 852 87 857 125 852

Årets nedlagda utgifter 109 248 138 973 109 248 138 973

Under året utrangeringar 0 0 0 0

Under året direktavskrivet -22 -573 -22 -573

Under året överfört färdigställda -54 502 -176 395 -54 502 -176 395

Redovisat värde vid årets slut 142 581 87 857 142 581 87 857

Not 16 Andelar i koncernföretag

UVAB UVAB-koncern

Västvatten AB 556901-9622 2020 2019 2019 2018

Säte Uddevalla

Andelar av röster och kapital 53 % 53 % - -

IB Bokfört värde 1 325 1 325 - -

Årets försäljning - -

UB Eget kapitalandel 1 325 1 325 - -

Resultatandel 0 0 - -
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Not 21 Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter

UVAB UVAB-koncern

2020 2019 2020 2019

Ingående inbetalda värden 349 752 299 432 349 752 299 432

Årets inbetalningar 37 719 51 152 37 719 51 152

Årets utrangeringar 0 -832 0 -832

Utgående inbetalda värden 387 471 349 752 387 471 349 752

Ingående upplösta periodiserade värde -34 429 -28 334 -34 429 -28 334

Årets upplösning -7 377 -6 927 -7 377 -6 927

Årets utrangeringar 0 832 0 832

Utgående upplösta periodiserade värden -41 806 -34 429 -41 806 -34 429

Redovisat värde vid årets slut 345 665 315 323 345 665 315 323

Not 18 Antal aktier

UVAB UVAB-koncern

2020 2019 2020 2019

Antal Aktier (st) 10 000 10 000 - -

Aktiekapital (tkr) 10 000 10 000 - -

Not 20 Lån av kommunen

UVAB UVAB-koncern

2020 2019 2020 2019

Beviljad kredit 660 000 600 000 663 000 603 000

Utnyttjad kredit 615 944 602 141 615 944 602 141

Bolaget har inte ställt någon säkerhet för kontokrediten

Not 17 Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter

UVAB UVAB-koncern

2020 2019 2020 2019

Upplupna intäkter 13 42 13 42

Förutbetalda kostnader 373 225 5 977 2 426

Summa 386 267 5 990 2 468

Not 19 Avsättningar

UVAB UVAB-koncern

2020 2019 2020 2019

Befarade skadestånd 150 1 046 150 1 046

Summa 150 1 046 150 1 046

Avsättning på grund av skyfall i de södra delarna av Uddevalla 2016. 

Not 15 Pågående investeringar

UVAB UVAB-koncern

2020 2019 2020 2019

Ingående nedlagda utgifter 87 857 125 852 87 857 125 852

Årets nedlagda utgifter 109 248 138 973 109 248 138 973

Under året utrangeringar 0 0 0 0

Under året direktavskrivet -22 -573 -22 -573

Under året överfört färdigställda -54 502 -176 395 -54 502 -176 395

Redovisat värde vid årets slut 142 581 87 857 142 581 87 857
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Not 22 VA-fond

UVAB UVAB-koncern

VA-fond 2020 2019 2020 2019

VA-fond tom 2012-12-31 3 860 3 860 3 860 3 860

Underuttag VA kollektivet t.o.m. 2012-12-31 -359 -359 -359 -359

Överuttag VA-kollektivet 2013 3 553 3 553 3 553 3 553

Överuttag VA-kollektivet 2014 7 806 7 806 7 806 7 806

Överuttag VA-kollektivet 2015 15 311 15 311 15 311 15 311

Överuttag VA-kollektivet 2016 20 114 20 114 20 114 20 114

Överuttag VA-kollektivet 2017 16 564 16 564 16 564 16 564

Överfört till upplösning av VA-fond -3 655 -3 655 -3 655 -3 655

Överuttag VA-kollektivet 2018 17 465 17 465 17 465 17 465

Överuttag VA-kollektivet 2019 10 368 10 368 10 368 10 368

Överfört till upplösning av VA-fond 2019 från 
tidigare år -81 604 -81 604 -81 604 -81 604

Överuttag VA-kollektivet 2020 14 181 14 181

Summa 23 604 9 423 23 604 9 423

Upplösning VA fond 2020 2019 2020 2019

Överfört till upplösning av VA-fond 84 844 85 150 84 844 85 150

Upplösning VA-fond -1 429 -306 -1 429 -306

Summa 83 415 84 844 83 415 84 844

Totalsumma 107 019 94 267 107 019 94 267

Not 23 Överuttag/Underuttag VA-kollektivet

UVAB UVAB-koncern

2020 2019 2020 2019

Överuttag VA-kollektivet 2020 14 181 14 181

Överfört till VA-fond -14 181 -14 181

Överuttag VA-kollektivet 2019 10 368 10 368

Överfört till VA-fond -10 368 -10 368

Summa 0 0 0 0

Not 24 Skattefordran/Skatteskuld

UVAB UVAB-koncern

2020 2019 2020 2019

Aktuell skattefordran 26 92

Aktuell skatteskuld 30 69

Summa 26 30 92 69



23

Uddevalla Vatten AB • Årsredovisning 2020

Not 26 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

UVAB UVAB-koncern

2020 2019 2020 2019

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m

Avskrivningar 28 685 27 140 29 090 27 552

Direktavskrivningar 22 573 22 573

Årets periodiserade/upplösta anläggnings-
avgifter -7 377 -6 927 -7 377 -6 927

Årets periodiserade/upplösning VA-fond -1 429 -306 -1 429 -306

Årets uppbokad skatt -12 -11 -40 -50

Summa 19 889 20 469 20 266 20 842

Händelser efter balansdagen

Skatteverkets beslut av inkomstdeklaration 2016-2018 har överklagats och ligger hos Förvaltningsrätten. Skatteverket 

anser att bolagen ska betala skatt på räntan för de kommunala lånen.

Regeringens utredning angående framtida slamhantering. Eventuella konsekvenser av denna utredning utreds.

Styrelsen har antagit en reinvesteringstakt för ledningar på 100 år som skall implementeras senast 2022, vilket är en 

ökning jämfört med dagens takt.

Inga övriga händelser sedan balansdagen är av sådan art att de ger en väsentlig ekonomisk vinning eller förlust.

Not 25 Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter

UVAB UVAB-koncern

2020 2019 2020 2019

Upplupen elkostnad december 261 275 261 275

Upplupna entreprenörskostnader 8 054 3 118 8 054 3 118

Upplupna underhållskostnader 472 0 472 0

Övriga upplupna driftkostnader 1 361 696 8 846 8 847

Summa 10 148 4 089 17 633 12 240

Not 27 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

UVAB UVAB-koncern

2020 2019 2020 2019

Ställda panter Inga Inga Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga Inga Inga
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GRANSKNINGSRAPPORT 

Till bolagsstämman i Uddevalla Vatten AB Org.nr 556901-9655
Till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2020. Granskningen har utförts i enlighet med 
bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi har
planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning föreligger inte.

En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en 
granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse. 

Datum enligt digital underskrift

Inger Gillberg-Carlsson
Av kommunfullmäktige 
utsedd lekmannarevisor 
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Produktion: Västvatten AB 
Grafisk form: Megawatt Reklambyrå AB 

Tryck: Arkitektkopia AB, Uddevalla 2021

Vanliga termer inom VA-branschen
• ABVA – allmänna bestämmelser för vatten- och avloppstjänster i kommunen, lokala  

bestämmelser som reglerar ansvar och drift.

• Anläggningsavgift – avgift för inkoppling till kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten.

• Avloppsvatten – spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

• Brukningsavgift – årlig avgift som baseras på fast avgift och rörlig avgift.

• Dagvatten – ytavrinnande regn-, spol- och smältvatten.

• Vatten – vatten för hushållsändamål.

• Förbindelsepunkt – den juridiska punkt som anger gräns mellan fastighetsägarens och  
huvudmannens ansvar.

• Huvudman – den som äger allmän VA-anläggning.

• Servisledning – ledning som ansluter fastighetens enskilda ledningar till den allmänna VA-
anläggningen.

• Spillvatten – förorenat vatten från bad, disk, tvätt, toalett och hushåll.

• LTA – förkortning av lättrycksavlopp, vilket innebär att spillvatten pumpas från fastigheten till det 
allmänna avloppsnätet. Pumpningen sker med en liten pumpstation som anläggs på fastigheten.

• Återströmningsskydd – dricksvattenanslutning måste ha återströmningsskydd för att förorenat  
vatten i en abonnents system inte ska kunna drabba andra.

• VA-uppgift – efter att serviserna är färdiga att anslutas blir fastighetsägaren anvisad sin 
förbindelsepunkt i en så kallad VA-uppgift som består av tryckt information om förutsättningarna  
för en säker anslutning samt en karta som tydligt visar läget.

• VA-plan – kommunövergripande plan för att trygga vatten och miljö.

• Verksamhetsområde – bebyggt område där vatten och avlopp måste lösas gemensamt.

Ordlista
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