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Vi älskar kranvatten. Men trots att Sveriges kran-
vattenkvalitet tillhör de bästa i världen, blir det allt 
vanligare att dricka flaskvatten. Visste du att det 
går åt runt 300 gånger så mycket energi för en liter 
flaskvatten, jämfört med samma mängd kranvatten? 
Dessutom blir det 250 gånger dyrare per liter. Hur 
tokigt låter inte det?  

För att få fler att välja kranvatten framför flaskvatten 
tog Göteborgs stad Kretslopp och Vatten fram kam- 
panjen ”Kranmärkt”. 2017 spred branschorganisati-
onen Svenskt Vatten märkningen vidare i hela 
Sverige. Och vi är självklart med på tåget! 

Att vara kranmärkt betyder helt enkelt att vi bara 
serverar kranvatten framför flaskvatten i all vår 
verksamhet. Gott, billigt, enkelt – och miljövänligt.

Vill du också ta ställning och inspirera andra?  
Så här kan du göra en insats på din arbetsplats:  

• Se över om, var och när ni använder flaskvatten 
idag – matsal och kafeteria, interna möten, 
externa konferenser och event?

• Välj vilka områden som bör prioriteras för kran-
märkningen (börja t.ex. med ett möte eller avdel-
ning), förändra sedan inköpen område för område.

• Sätt upp interna mål och riktlinjer för hur ni 
använder vatten – följ upp!

Vill du att din organisation blir kranmärkt? 

Kontakta oss på info@vastvatten.se  
eller 0522-63 88 00.

Kolla vår fakta på www.kranmarkt.se.

Självklart är vi kranmärkta!
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Allt skall ha sin början – och idén om en gemensam 
VA-organisation sprang ur utredningar där flera 
kommuner deltog. 2012 blev det verkstad och ett  
projekt drog igång med syfte att skapa ett gemen-
samt bolag. Tre kommuner, Färgelanda, Munkedal 
och Uddevalla, kom överens om sjösätta Västvatten 
första januari 2013. 

Det var flera syften med att skapa en gemensam 
organisation för VA-verksamheten. Ett tydligt syfte  
var att uppnå en större kompetensbas. Men också 
möjlighet att klara kommande rekryteringar, inte 
minst av medarbetare med mer specialiserad komp-
etens, för att möta ökande krav inom vår bransch. 

När verksamheten startades krävdes många utryck-
ningar för att lösa akuta problem av allehanda slag.  
Efterhand har verksamheten utvecklats och form-
erna för Västvattens arbete vuxit fram. Med fyra 
kommuners VA-kompetens har storleken gett oss 
möjligheter – samtidigt som varje kommun är unik 
och samarbetet med de kommunala förvaltningarna 
lite olika. Att vi fortsätter att förändras över tid, 
beroende på vilka frågor som är aktuella, är naturligt. 
Och så bör det också vara.

Något av det som vuxit fram är ett årligt utvärderande 
av hållbarhetsindex för alla bolag, utvecklande 
av en modell för hantering av lång- och kortsiktig 
planering och en modell för statusbedömning av 
yttre anläggningar. Mycket tid har lagts på att lära 

Fem år med Västvatten
– en ständig resa framåt
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känna anläggningarna i våra kommuner och hitta 
systematiska arbetssätt. 

Vi har kommit långt efter fem år och skall vara nöjda  
med det. Samtidigt finns det många frågor att ut-
veckla. Eftersom vi arbetar i en miljöverksamhet har 
vi stora krav kopplade till vår verksamhet. Kraven på 
reningsprocessen ökar och frågan om hur slammet 
från reningsverken kan nyttiggöras är dagsaktuell. 
Säkerhetsfrågor och krav på högre kvalitet på dricks-
vatten är alltid närvarande. Vi både vill och måste 
arbeta vidare med energieffektivisering och smarta 
tekniska lösningar som gynnar såväl kassa som miljö. 

Vi jobbar i en bransch som levererar nyttigheter för 
att samhället skall utvecklas och människor och 
miljö må bra. Det är en fantastisk möjlighet. Och jag 
tror att alla mina kollegor instämmer i att det är roligt 
att gå till jobbet. 

Tack för året som gått och välkomna att tillsammans 
titta framåt!

Marianne Erlandson, VD



5

Årsberättelse 2017

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

startår

2013 60 000 
anslutna personer

 ca 6000 tm3 dricksvatten/år

 ca 180 mil ledningar

Uddevalla 
kommun

Färge-
landa 

kommun
Munkedals 

kommun

Sotenäs 
kommun

ca



Med fyra kommuner, som tillsammans äger Väst-
vatten, blir det ett samlat fokus på VA-frågor, bättre 
förmåga till långtidsplanering och större möjligheter 
att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett starkare Väst- 
vatten – helt enkelt. Det är, inte minst, klokt efter-
som våra floder, sjöar och hav sällan slutar vid 
kommungränserna. 

Ägarstruktur
Varje kommun har varsitt helägt anläggningsbolag, 
som i sin tur äger en del i Västvatten. På så vis har de 
kvar sitt lokala inflytande. Varje anläggningsbolag 
har en egen styrelse. Två ledamöter och en suppleant 
från varje styrelse bildar Västvattens styrelse. 

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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Roller och ansvar 
Varje kommunalt anläggningsbolag äger sitt VA-
nät och sina egna anläggningar, som vattenverk, 
reningsverk och pumpstationer. Beslut om utbygg-
nader, upprustningar och VA-taxor för den egna 
kommunen fattar respektive kommunfullmäktige  
det slutgiltiga beslutet om. 

Västvattens roll är att ansvara för drift, underhåll och 
utveckling av kommunernas vatten- och avlopps- 
verksamheter, samt ekonomi och administration, på  
uppdrag av ägarkommunerna. 

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 för våra abonnenter. 
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, innebär det att vi ibland har 
olika utmaningar och arbetssätt. Samtidigt strävar vi 
efter gemensamma mål och visioner för vatten- och 
avloppsverksamheterna i alla fyra kommuner. 

VA-verksamheten skall vara ekologiskt, ekonomiskt 
och socialt hållbar vilket innebär ett långsiktigt arbete 
med många utmaningar. 

Ekologisk hållbarhet

Vi skyddar vattnet som resurs, uppfyller miljökrav, 
hanterar näringsämnen och energi på ett hållbart sätt. 
Ett aktuellt mål är att minska energiförbrukningen för 
beredning av dricksvatten och avloppsvatten. 

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. Bland annat ska vi ha 
en långsiktig plan för reinvestering i den allmänna 
VA-anläggningen.

Social hållbarhet (hållbara tjänster för abonnenter) 

Vi levererar ett hälsomässigt säkert dricksvatten med  
hög leveranssäkerhet och klarar av att hantera kris- 
situationer – så att våra abonnenter känner sig tryg-
ga och nöjda. 

För att uppnå de övergripande målen arbetar vi på  
många olika sätt. I de tvärfunktionella VAF-grupperna 
(vatten-, avlopps- och förnyelseplanering) arbetar 
vi med både lång- och kortsiktig planering. VAF-
grupperna initierar utredningar och tar fram under-
lag till budget- och verksamhetsplan. Genom VAF- 
grupperna får vi ett bra underlag för att prioritera 
åtgärder och investeringar som både är samhälls-
ekonomiska och till nytta för VA-kollektivet.

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. Starkast engagemang 
har vi i DRICKS där vi är medfinansiär och aktiv i 
arbetsgrupper. DRICKS är en centrumbildning för 
dricksvattenforskning vid Chalmers, SLU och Lunds 
tekniska högskola, med målet att tillsammans med 
andra bidra till en säkrare dricksvattenförsörjning.

Med framtiden i sikte

Några uppnådda mål 2017

• Servicedeklaration (måttsatt)
• Spolplan (samtliga kommuner)
• Omarbetad hemsida och intranät
• Krisberedskapsövning
• Statusbedömning av yttre anläggningar (pågår)
• Friskvårdsaktiviteter (fler än 5) 
• Andel e-leverantörsfakturor (från 12 % till 73 %)

• Uppföljning av befintliga verksamhetsområden  
   i Munkedal (pågår)
• Aktiviteter från energieffektiviseringsplan,  
   bl.a. installation av luftvärmepumpar (pågår)
• Löpande byte av vattenmätare (i fas)
• Definierad förnyelsetakt för reinvesteringar i  
   befintligt ledningsnät (3 kommuner)
• Omskyltning av vattenskyddsområden (pågår)
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Nedslag på hemmaplan
En del av det som hänt i våra ägarkommuner i år.

Färgelanda
• Nybyggd vattentankstation, renoverad 

tryckstegringsstation och rengjord 
vattenreservoar i Gatersbyn. 

• Nytt tak och räcken på Stigens 
vattenreservoar.

• Renovering av Stigens avloppsreningsverk.

• Omläggning av dagvattenledningar vid  
gamla bruket i Ödeborg. 

Munkedal
• Större spolning av vattenledningar i 

Munkedal/Dingle/Håby.

• Renoverat avloppsreningsverk i 
Hällevadsholm

• Ny teknik på Hedekas och Munkedals av-
loppsreningsverk, som förhindrar spillvatten 
att komma i kontakt med dricksvatten.

• Färdigställd avloppspumpstation vid 
Edsvägen i Hedekas. 

Sotenäs
• Skyddsobjektsklassning på Smögens 

vattentorn.

• Sanering av området Örn/Knutsvik.

• Färdigt arbete med att bygga ny intags-
ledning för råvattentäkten Tosteröds vatten.

• Kontroll av Omholmen och Lökholmen  
avloppsreningsverk visar hård 
sommarbelastning.

Uddevalla
• Bygge av reservvattenledning mellan Orust 

och Uddevalla pågår.

• Ombyggnation av reservvattenintag i Bäveån.

• Ny pumpstation och spillvattenledningar på 
Junogatan. 

• Färdigställande av exploateringsområdena 
Sundstrand 2 och Grytingen.

Smidigare sätt att 
läsa av vattenmätare
Under året påbörjade vi vårt arbete med 
att byta ut gamla mekaniska vattenmätare 
till fjärravlästa. En av fördelarna är att 
våra abonnenter inte själva behöver läsa 
av och skicka in avläsningen – det sköts i 
stället automatiskt genom att  vi åker förbi 
och avläser mätarna från bilen. En annan 
fördel är att fakturan debiteras från exakt 
förbrukning, istället för en uppskattad. 

År 2028 räknar vi med att alla gamla 
vattenmätare ska vara utbytta till 
fjärravlästa.

Nytt IT-system 
gav nya löne- och 
ekonomisystem
En stor förändring som påverkat bolaget 
mycket var byte av IT-leverantör. Detta 
krävde mycket planering och genom-
fördes i flera steg. Det medförde också 
att vi fick ny programvara för bland annat 
ekonomi och lönehantering – vilket på-
verkat både arbetstid och -sätt under året.
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Slam
När vi renar avloppsvattnet bildas slam, totalt 
ca 8 300 ton per år. Det är en restprodukt, 
men också en resurs, som tar olika vägar i våra 
ägarkommuner. Den största delen har historiskt 
gått till sluttäckning av deponier (soptippar). Vi 
har genomfört flera projekt för att utreda andra 
hanterings- och användningsområden.

Tillsammans med Uddevalla Energi, Rambo, 
Easy Mining och Chalmers gjorde vi en provför-
bränning av en mix med torkat slam och stam-
ved (flis), för att se om det i förlängningen går 
att utvinna fosfor ur askan. Projektet ska nu 
utvärderas och sammanställas i en rapport. 

På lite längre sikt kan det bli aktuellt att torka 
slammet lokalt med egen gas. Dels för att ta bort 
mer vatten ur slammet, dels för att göra produk-
ten mer användbar till förbränning eller gödning.

 

Slamskruvpress. Foto: Magnus Holm

I ett annat projekt bytte vi från slamcentrifug till 
slamskruvpress på Skansverket i Uddevalla. 
Det innebär att vi kan avvattna slam med en 
betydligt lägre energikostnad. 

En stor energibesparing och bättre, tystare 
arbetsmiljö blev resultatet.

Framöver inleder vi ett samarbete med en 
distributör som vidareförmedlar slammet till 
gödning och/eller jordframställning.

Plan för nödvatten
Om vattnet av någon anledning skulle bli odrick- 
bart är det vårt uppdrag att se till att det ändå 
finns tillräckligt med det nödvändigaste dricks-
vattnet. Detta dricksvatten kallas nödvatten. 

Alla våra kommuner har nu en anpassad nödvat- 
tenplan. Det innebär att vi har en krisberedskap 
och vet var och hur vi ska placera ut nödvatten-
tankar, hur mycket vatten som behövs, vem som 
är ansvarig och var och hur vi ska informera. Kort 
sagt vet vi vad vi ska göra om något händer. 

Nödvattenplanen är en del i en större krisber-
edskapsplan – men det räcker inte att bara ha  
en plan. Vi måste löpande öva och justera den 
efter att förutsättningarna förändras.  

Partnering
Arbetet med att införa kommunalt vatten och 
avlopp längs Fräknestranden i Uddevalla kom-
mun pågår för fullt. Vissa delar ligger dock lite 
efter tidplanen. Lång handläggningstid för väg- 
och ledningsrätter har påverkat starttiden, men 
förhoppningsvis klarar vi att hålla sluttiderna 
som tänkt. För att öka kvaliteten på genomfö- 
randet, samtidigt som vi sparar in tid på upp- 
handlingsprocessen, togs beslut att genomföra 
resten av projekten i partneringform.

 Partneringupphandlingen var en i sig tidskrä-
vande och stor process men väl genomförd 
har vi nu en entreprenör upphandlad för resten 
av etapperna längs Fräknestranden – och ett 
tillvägagångssätt vi kan använda oss av även 
för kommande projekt. 

Partnering är en strukturerad samarbetsform, 
där vi, entreprenören och andra nyckelaktörer 
gemensamt löser en uppgift. Det baseras 
på ett samarbete, där våra yrkeskunskaper 
kompletterar varandra genom hela processen.



I Sotenäs kommun bor det drygt 9000 invånare året 
runt. Men under några intensiva sommarveckor är det  
istället omkring 50 000. Alla hus är bebodda, det är  
fullt med båtar i alla hamnar och campingarna har  
många gäster. Och det är en utmaning att kunna 
leverera dricksvatten och rena avloppsvatten i rätt 
takt och på rätt sätt – hela året om. 

Det är en verklighet som medarbetarna inom kom-
munens VA-avdelning är vana att hantera. Från och 
med årsskiftet 2016/2017 gör de det som en del av 
Västvatten.

Att ingå i ett större sammanhang för att mäkta med 
att upprätthålla kompetensnivån och attraktivitet 
som arbetsgivare i ett längre perspektiv är en an-
ledning till delägarskapet. Beslutet togs efter flera 
konsekvensanalyser och utredningar.

Annmarie Erlandsson jobbade som anläggnings- och 
VA-chef i Sotenäs kommun och är en av dem som 
fått Västvatten som ny arbetsgivare.

– Jag har jobbat för det här och ser att det är en 

framtid för små kommuner att gå ihop i lite större VA-
verksamheter, säger hon. 

Marianne Erlandson, Västvattens VD, håller med. 

– Vi såg att det fanns många fördelar med att växa 
ytterligare. Sotenäs kommun kommer in i Västvatten 
med en fungerande VA-verksamhet, kompetens och 
stort engagemang. Det känns bra, säger hon.

Förutom resurserna i form av personal har förstås 
även VA-anläggningarna gått över till Västvatten. Det 
finns ett stort ytvattenverk som hämtar sitt vatten 
från Dale. Avloppsreningsverk finns det två större, på 
Omholmen och i Hunnebostrand, och några mindre. 

Flera sommarstugeområden i Sotenäs står på tur att 
få kommunalt vatten. Året som gått har Knutsvik-Örn 
försetts med allmänt VA och under nästa kommer 
Orrvik-Vansvik. 

– Vi ser fram emot att fortsätta förbättra och utveckla 
vatten- och avloppshanteringen i samarbete med 
kommunen, säger Marianne Erlandson.

Varierande förutsättningar i kustkommunen

Från och med 1 januari 2017 blev Sotenäs kommun ny delägare i Västvatten.  
Västvatten fick ett nytt vattenverk, två stora reningsverk och inte minst tjugo nya 
medarbetare – med mycket kunskap och erfarenhet. 

Tre delägare blev fyra
med Sotenäs kommun 
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Invånarantal: 9 097 (30 sept 2017)

Landareal: 138 km2 (1 mil brett och 2,5 mil långt)

Invånare per km2: 65

Centralort: Kungshamn

Övriga tätorter: Bovallstrand, Hovenäset, 
Hunnebostrand, Malmön, Smögen, Väjern

Landsbygdsorter: Askum, Tossene

Källa: www.sotenas.se

Snabba fakta om Sotenäs kommun
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Fokus på framtiden på Dale vattenverk
Med en samlad erfarenhet om 53 år är det få som 
känner vattenförbrukningen i Sotenäs så som  
Anders Claesson och Thomas Ahl.

De senaste 25 åren har de jobbat tillsammans på 
Dale vattenverk – och följt utvecklingen genom 
ökande krav, ombyggnationer och ny teknik. Men 
erfarenheten är många gånger det som väger tyngst 
i vardagen.

– Vi börjar varje morgon med att gå igenom förbruk-
ningen. Vi vet precis hur det brukar se ut i vilka om-
råden och vad det beror på. Mycket av vårt jobb går 

ut på att arbeta förebyggande för att kunna leverera 
vatten på ett bra och säkert sätt, säger Thomas.

Både kunskap, problemställningar och beredskap 
är nu något de får dela med nya medarbetare inom 
Västvatten. Och året som gått har de haft ett ökat 
fokus på dricksvattenfrågor. Annars jobbar de på som 
alltid – med gott om framtidsplaner.

– Nu väntar vi på att få införa ett steg för att rena 
vattnet biologiskt först, så som i naturen. Då går det 
också åt färre kemikalier, berättar Anders.
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Växande styrka med utmaningar
Med ett nytt gäng från Sotenäs kommun har Väst-
vattens personalstyrka vuxit med drygt 25 %. En 
stor skillnad som ger avtryck på flera sätt och bland 
annat medfört såväl nyrekryteringar som viss om- 
organisering. Totalt har det nyanställts femton pers-
oner – biträdande avdelningschef, personalekonom 
och kommunikatör är några helt nya roller. Tio pers- 
oner har slutat, varav två med pension. Med en väx-
ande organisation, tillsammans med en relativt stor 
personalomsättning på ingenjörssidan, har flera kon-
sulter också behövts. Under de kommande fem åren 
kommer sjutton medarbetare uppnå pensionsålder. 
Det blir en utmaning att ersätta all kompetens!

Kompetensutveckling – bra för alla
Fortsätter man inte bli bättre slutar man snart att 
vara bra, sägs det ju. Därför är kompetensutveckling 
något vi gärna prioriterar. Det är viktigt för oss som 
verksamhet – men också för att våra medarbetare 
ska trivas, växa och utvecklas. Under året har vi 
sett till att ge kompletterande utbildning till de 

personer som velat lyfta sin formella kompetens eller 
fördjupa sig inom sitt område. Det gäller till exempel 
rörnätsteknik, dricksvattenteknik, svetsning, projekt-
ledning och UGL (utveckling av grupp och ledare). 
Dessutom har vi fått ny kunskap inom VA-juridik och 
GDPR (ny dataskyddsförordning).

Satsning på arbetsmiljöarbetet 
Arbetsmiljöarbete ska vara en naturlig del i det dag- 
liga jobbet. Vi har jobbat intensivt för att verkligen ta 
fasta på detta. Dokument, rutiner och metoder har 
tagits fram eller reviderats och förankrats. Att alla 
medarbetare involveras är en självklarhet – och en 
gemensam dag om arbetsmiljö och hantering av 
alkohol och droger i arbetslivet blev avslutningen. 

Friska medarbetare
Vi har en låg sjukfrånvaro (drygt 2 %). Men minst 
lika viktigt att nämna är vår höga frisknärvaro på 
59 % (andelen medarbetare utan sjukdagar). Bra 
siffror som vi vill se till att behålla, genom fortsatta 
satsningar på trivsel och hälsa. 

Nya förutsättningar, nya roller och nya kompetenser

Engagerade och kompetenta Västvattningar är en av våra allra viktigaste tillgångar. 
Som en växande organisation är vi i ständig utveckling – runt 100 personer, som 
räknar, renar, gräver, tätar, leder och samtalar. Tillsammans är vi Västvatten.

Ett år med
medarbetarna i fokus

13

97
medarbetare

26 %
71 %

medelålder 
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Nyckeltal 2015–2017

1. Tidigare år har anslutna anläggningar redovisats. Antal personer baseras på en beräkning av genomsnittligt antal personer till varje 
ansluten anläggning. Färgelanda, Munkedal, Sotenäs: Anläggning x 2,5 pers. Uddevalla: Anläggning x 5 pers. (pga fler flerfamiljshus).
2. Uppskattad beräkning, bättre uppskattning än tidigare på grund av egen spolbil.
3. Tidigare år rapporterad i tm3
4. Ny för 2017 
5. Kostnad 1 januari undersökningsåret.

Enhet Färgelanda                 Munkedal                                                        Munkedal Sotenäs Uddevalla

2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015
Antal invånare st 6 602 6 581 6 494 10 391 10 323 10 204 9 097 - - 55 581 54 964 54 071

Antal anslutna personer till  
vattenledningsnätet1 st 3 596 3 588 - 6 218 6 153 - 7 700 - - 42 255 41 618 41 132

Antal anslutna personer till  
spillvattennätet1 st 3 526 3 531 - 6 040 5 975 - 7 630 - - 43 435 42 442 42 021

Ledningslängd totalt km 167,8 169,5 172,8 301,3 297,7 301 449,9 - - 900,5 883,4 881,6

Nylagda ledningar (totalt) km -1,7 - 1,2 3,4 - 0,9 - - - 17,1 1,8 4,8

Sanerade/omlagda ledningar 
totalt

km 0 0,2 0,1 0,5 0,2 0,3 0,5 - - 1,1 2,9 3,5

Ledningsnätets förnyelsetakt gång/år 1/∞ 1/847 1/1730 1/602 1/1492 1/1010 1/900 - - 1/819 1/305 1/252

Totalt antal rörbrott/vattenläckor st 3 5 4 11 12 2 26 - - 52 39 17

Totalt antal avloppsstopp st 9 6 0 15 12 1 19 - - 1402 9 2

Producerad mängd vatten3 m3 333 429 343 000 355 000 574 371 560 000 597 000 1 315 103 - - 3 711 726 4 177 000 4 088 000

Såld (debiterad) vattenmängd 
inom den egna kommunen3 m3 237 622 253 000 242 000 408 045 428 000 400 000 1 067 584 - - 2 851 124 2 914 000 2 795 000

Andel läckage av renvatten (ej 
debiterat vatten)

% 28,7 26,3 31,6 28,9 23,7 33,0 18,8 - - 23,1 30,5 31,6

Elförbrukning för vattenproduk-
tion (vattenverk, tryckstegringar 
och reservoarer)

kWh/m3 0.90 0,93 0,85 0,64 0,67 - 0,82 - - 0,67 0,66 0,29

Antal pumpstationer st 18 18 18 37 31 32 98 - - 126 125 125

Antal tryckstegringsstationer st 6 5 5 6 5 5 13 - - 31 31 31

Antal reservoarer st 5 5 5 5 5 7 4 - - 17 16 16*

Antal vattenverk st 7 7 7 7 7 7 1 - - 5 5 5

Antal reningsverk st 5 5 5 4 4 4 3 - - 6 6 6

Renad (behandlad) mängd av-
loppsvatten3 m3 583 400 - 780 000 1 134 961 - 879 000 2 018 867 - - 6 572 154 6 115 000 7 143 000

Bräddning från avloppssystem 
(nät + ARV)

m³ 478 2 045 - Ej klart 6 029 6 373 28 570 - - Ej klart 49 069 201 951

Nederbörd4 899 - - 896 - - 1 165 1 071 - -

Drift- och underhållskostnad för 
produktion av dricksvatten

kr/lev.m3 3,77 - 3,30 2,49 - 2,69 7,95 - - 1,68 - 2,75

Drift- och underhållskostnad för 
behandling av avloppsvatten

kr/beh.
m3 8,31 - 5,27 4,54 - 4,95 9,00 - - 2,05 - 2,59

 

Abonnentens kostnad för  
vatten och avlopp5

Årskostnad för typhus A6 kr/år 9 060 8 710 8 710 9 135 8 870 8 870 8 385 - - 8 420 9 060 9 060

Årskostnad för typhus B7 kr/år 90 185 100 745 100 745 99 430 96 515 96 515 79 460 - - 71 860 83 250 83 250
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Enhet Färgelanda                 Munkedal                                                        Munkedal Sotenäs Uddevalla
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Ledningslängd totalt km 167,8 169,5 172,8 301,3 297,7 301 449,9 - - 900,5 883,4 881,6

Nylagda ledningar (totalt) km -1,7 - 1,2 3,4 - 0,9 - - - 17,1 1,8 4,8

Sanerade/omlagda ledningar 
totalt

km 0 0,2 0,1 0,5 0,2 0,3 0,5 - - 1,1 2,9 3,5

Ledningsnätets förnyelsetakt gång/år 1/∞ 1/847 1/1730 1/602 1/1492 1/1010 1/900 - - 1/819 1/305 1/252

Totalt antal rörbrott/vattenläckor st 3 5 4 11 12 2 26 - - 52 39 17

Totalt antal avloppsstopp st 9 6 0 15 12 1 19 - - 1402 9 2

Producerad mängd vatten3 m3 333 429 343 000 355 000 574 371 560 000 597 000 1 315 103 - - 3 711 726 4 177 000 4 088 000

Såld (debiterad) vattenmängd 
inom den egna kommunen3 m3 237 622 253 000 242 000 408 045 428 000 400 000 1 067 584 - - 2 851 124 2 914 000 2 795 000

Andel läckage av renvatten (ej 
debiterat vatten)

% 28,7 26,3 31,6 28,9 23,7 33,0 18,8 - - 23,1 30,5 31,6

Elförbrukning för vattenproduk-
tion (vattenverk, tryckstegringar 
och reservoarer)

kWh/m3 0.90 0,93 0,85 0,64 0,67 - 0,82 - - 0,67 0,66 0,29

Antal pumpstationer st 18 18 18 37 31 32 98 - - 126 125 125

Antal tryckstegringsstationer st 6 5 5 6 5 5 13 - - 31 31 31

Antal reservoarer st 5 5 5 5 5 7 4 - - 17 16 16*

Antal vattenverk st 7 7 7 7 7 7 1 - - 5 5 5

Antal reningsverk st 5 5 5 4 4 4 3 - - 6 6 6

Renad (behandlad) mängd av-
loppsvatten3 m3 583 400 - 780 000 1 134 961 - 879 000 2 018 867 - - 6 572 154 6 115 000 7 143 000

Bräddning från avloppssystem 
(nät + ARV)

m³ 478 2 045 - Ej klart 6 029 6 373 28 570 - - Ej klart 49 069 201 951

Nederbörd4 899 - - 896 - - 1 165 1 071 - -

Drift- och underhållskostnad för 
produktion av dricksvatten

kr/lev.m3 3,77 - 3,30 2,49 - 2,69 7,95 - - 1,68 - 2,75

Drift- och underhållskostnad för 
behandling av avloppsvatten

kr/beh.
m3 8,31 - 5,27 4,54 - 4,95 9,00 - - 2,05 - 2,59

 

Abonnentens kostnad för  
vatten och avlopp5

Årskostnad för typhus A6 kr/år 9 060 8 710 8 710 9 135 8 870 8 870 8 385 - - 8 420 9 060 9 060

Årskostnad för typhus B7 kr/år 90 185 100 745 100 745 99 430 96 515 96 515 79 460 - - 71 860 83 250 83 250

6. Definition av Typhus A: 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. Fastigheten är ansluten till vatten, 
spill- och dagvatten. 
7. Definition av Typhus B: ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spill- och dagvatten. 15 lägenheter, 1000 m2 våningsyta,  
800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2000 m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3/h.
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Information om verksamheten

Västvatten är ett driftbolag som gemensamt ägs av vatten- 

bolagen i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla 

kommun. Bolaget ansvarar för drift, underhåll, kompetens 

 och utveckling av kommunernas vatten- och avlopps-

verksamheter. 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.

Det lokala inflytandet består, varje kommun bestämmer 

i det egna kommunala anläggningsbolaget. Varje 

kommunalt anläggningsbolag äger sitt VA-nät 

och anläggningar samt beslutar om utbyggnader, 

upprustningar och VA-taxor för den egna kommunen. 

Antalet aktier och röster i Västvatten är 2 500 stycken.

Eget kapital

 

Förvaltningsberättelse
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Miljöpåverkan

Miljöpåverkande verksamhet sker i anläggningsbolagen.  

I årsredovisningarna för anläggningsbolagen redovisas detta. 

Väsentliga händelser under året

Största händelsen utan jämförelse var att Sotenäs kom 

med som delägare från årsskiftet. Med Sotenäs kom tjugo 

kompetenta medarbetare in i bolaget. Året har sedan till 

stor del präglats av att lära känna nya medarbetare och 

anläggningarna i Sotenäs.

En annan stor förändring som påverkat bolaget mycket var 

att vi bytte IT-leverantör. Ett arbete som krävde mycket 

planering och genomfördes i flera steg. Det medförde 

också att vi fick ny programvara för bland annat ekonomi 

och lönehantering.

Under året har vi anställt egen kompetens i personal-

frågor, det stödet köptes tidigare av Uddevalla kommun.  

Vi  har numer också egen kompetens i kommunikation 

och information. Sammantaget har detta klart för-

bättrat vår förmåga att jobba inom personal- och 

informationsområdena.

Personalomsättningen på ingenjörssidan har varit 

ovanligt stor och det har tyngt personalen och inneburit 

att flera konsulter engagerats i pågående projekt. Flera 

rekryteringar gjordes under slutet på året och vi räknar 

med att snart ha full styrka på plats. 

Policy och rutin för att hantera droger och alkohol i 

arbetslivet har arbetats fram och förankrats. I slutet på året 

bjöds alla medarbetare in till en dag om arbetsmiljö och 

halva dagen ägnades åt hantering av alkohol i arbetslivet.

Vi har fortsatt att satsa på utbildningar för medarbetarna. 

Föreläsare hyrs in och på så sätt kan många medarbetare 

ges möjlighet att gå kursen.

Investeringar

Under 2017 har inga investeringar utförts (fg år 1 326 tkr). 

Föregående års investeringar uppstod vid flytt av IT-

leverantör.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö ska vara en naturlig del i den dagliga 

verksamheten. För att verkligen ta fasta på detta har det 

under året arbetats intensivt med arbetsmiljöfrågor, där 

alla medarbetare har involverats i arbetet. Dokument och 

rutiner har genomlysts och reviderats, samt publicerats 

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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på vårt interna nät, VattNet. Alla chefer har genomgått en 

dags utbildning i arbetsmiljö. Samtliga medarbetare deltog 

i en dag med arbetsmiljötema.

Krisberedskap

En väl utvecklad krisberedskap är viktig både för 

Västvatten och för samarbetet med kommunerna.  

När Västvatten blir inbjuden till krisberedskapsövningar 

med kommunerna ser vi till att vara på plats. Under 

året kan nämnas en IT-säkerhetsövning tillsammans 

med Trollhättan och Vänersborg samt två interna 

krisberedskapsövningar om nödvatten och bakterier i 

dricksvatten.

Organisation

Under året tillkom ett nytt ägarbolag till Västvatten AB, 

Sotenäs Vatten AB. Organisationen växte från cirka 75 

anställda till knappt 100 anställda. Som en följd av detta 

har vissa förändringar gjorts i organisationen. På driftsidan 

har arbetssättet på avloppssidan utvecklats och en 

planeringsgrupp har tillsatts för att hantera kommande 

reinvestering. Rollen som driftledare har införts.

Avdelning Projekt och utredning har vuxit och en 

biträdande avdelningschef har tillsatts för att arbeta med 

utredningssidan. 

Effektivisering

Bolaget arbetar ständigt med effektiviseringar och de för-

delar som det ger med ett enhetligt arbetssätt i de olika  

kommunerna. Med ett nytt anläggningsbolag har ett om-

tag gjorts och rutiner har setts över.

Vid årsskiftet 2016-2017 byttes löne- och ekonomi-

system. Intrimning och effektiviseringar har skett under året.

Framtida utveckling

Västvatten arbetar på uppdrag av sina anläggningsbolag 

och ägarkommuner för att stödja samhällsutveckling. 

Västvatten arbetar med att ta fram gemensam metodik 

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

som är aktuella är vattenförsörjning, reservvatten och 

slamhantering.

Forskning och utveckling

Västvatten är medlem i branschföreningen Svenskt 

Vatten för stöd i frågor kring forskning och utveckling. 

Verksamheten inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) 

är till stor del inriktad mot tillämpad forskning och ut-

veckling av intresse för Svenskt Vattens medlemmar. 

Målet är att främja utvecklingen av ny kunskap inom 

områdets alla delar, stödja branschens behov av kompe-

tensförsörjning samt se till att framtagen kunskap sprids. 

Utöver branschföreningen är Västvatten med i ett antal  

nätverk för forskning och utveckling. Starkast engage-

mang har Västvatten i DRICKS där vi är medfinansiär 

och aktiv i arbetsgrupper. DRICKS är en centrumbildning 

för dricksvattenforskning vid Chalmers, SLU och Lunds 

tekniska högskola, med målet att tillsammans med andra 

bidra till en säkrare dricksvattenförsörjning.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

En överskuggande och tydlig trend är ökade krav från 

myndigheter, huvudmän och kunder.  Detta leder till 

delvis förändrade kompetensbehov framöver, ett exempel 

är säkerhetsfrågor.

I anläggningsbranschen finns ett underskott av 

ingenjörskompetens. Framtida kompetensförsörjning  

blir än viktigare.

Bolag och styrelse

Västvattens styrelse består av åtta ledamöter och högst  

fyra suppleanter. Respektive kommun utser två leda-

möter 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.

Personal

Antal anställda vid årets slut är 97 personer (74 st) varav 

26 är kvinnor (18 st). Personalen har från föregående år 

ökat med 23 personer. Personalkostnaden i bolaget är på 

61 917 tkr (fg år 48 658 tkr). Detta beror på utökning av 

personal vid Sotenäs Vatten AB:s inträde som ägare till 

Västvatten AB.

Nyckeltal 2017 2016
Personalkostnadsökning (%) 27,2 3,1

Personalkostnad (tkr) 61 917 48 657

Antal anställda (st) 97 74



Sjukfrånvaron i Västvatten är låg, 2,0 % (2,6 %) och frisk-

närvaron är på hela 58,8 % (54,5%), det vill säga den andel 

av personalen som inte har någon sjukdag alls under året.

Resultat och ställning

Bolagets intäkter kommer framförallt från ägarbolagen, 

vilka ägs av respektive kommun och bolagets största utgift 

är personalkostnader.  

Västvattens kostnader

Alla kostnader och intäkter som finns i Västvatten 

fördelas ut till anläggningsbolagen via tidskrivning eller 

fördelningsnycklar. Västvatten gör alltså ingen vinst utan 

ersätts för de faktiska nettokostnaderna.

Årets resultat

Västvatten AB:s resultat för räkenskapsåret 2017-01-01 – 

2017-12-31 är 0 tkr. 

Rörelsens omsättning är på 75 912 tkr (fg år 58 091 tkr) 

och innefattar rörelsens fakturerade kostnader till 

ägarbolagen. 

Förändringen beror framförallt på ökade personal- och 

OH-kostnader. Vid årsskiftet gick Sotenäs Vatten AB med 

som ägare till Västvatten AB och med nya medarbetare 

ökar personalkostnaderna jämfört med föregående år.

Förslag till vinstdisponering

Västvatten AB:s resultat för räkenskapsåret 2017-01-01 

– 2017-12-31 är 0 tkr. Bolaget genererar ingen vinst och 

således ingen avkastning till moderbolaget eller ökar/

minskar sitt egna kapital.

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel.  

Det finns således inget resultat att disponera.
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Balansräkningen 

Balansomslutning

Balansomslutningen 2017 är på 15 660 tkr (fg år 13 276 

tkr). Skillnaden på 2 384 tkr beror främst på en ökning 

av leverantörsskulden. Vid årsskiftet 2016-2017 byttes 

ekonomisystemet ut och leverantörsskulden lades därför 

medvetet så nära ett nollvärde som möjligt.

Balansomslutning är summan av tillgångssidan alternativt 

summan av skulder och eget kapital i ett företags 

balansräkning.

Anläggningstillgångar

Totalt har bolaget anläggningstillgångar på 1 517 tkr (fg 

år 1 709 tkr.) Inga investeringar har skett under året utan 

enbart avskrivningar från tidigare års investeringar har 

minskat anläggningstillgångarnas värde.

Finansiering

Bolaget har inga lån utan finansieras via sina ägarbolag.

Likviditet

Bolaget har en likviditet på 107 % (fg år 107 %). 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 betalnings-

förmåga. Bolagets soliditet är 16 % (fg år 19 %).

Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital och obeskat-

tade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent 

av balansomslutning.

Västvatten är ett bolag utan vinstintresse där alla kostn-

ader 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 2017 har internkontroll genomförts ur ett 

kundperspektiv, genom att följa ett projekt från ax till 

färdig limpa. De granskade områdena är:

Personalkostnader 
81 %

Övriga 
kostnader 7 %

IT-kostnader 
5 %

Lokalkostnader 
3 %

Fordonskostnader 
4%
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• Information ur ett kundperspektiv

• Fakturering ur ett kundperspektiv

• Granskning av ekonomiskt utfall (har projektet hållit 

sig inom beslutade ramar.)

Inga allvarliga brister upptäcktes.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag de 

senaste fem åren.

Västvatten AB • Årsredovisning 2017

Flerårs- 
översikt 2017 2016 2015 2014 2013

Total om- 
sättning (tkr)

76 567 59 331 60 009 54 620 53 663

Balansom- 
slutning (tkr)

15 660 13 276 13 603 11 969 13 793

Likviditet (%) 107 107 118 121 117

Antal  
anställda (st)

97 74 75 72 76
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Resultaträkning

Resultaträkning (tkr) Not Resultat 2017 Resultat 2016

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 75 912 58 091

Övriga rörelseintäkter 1 655 1 240

Summa intäkter 76 567 59 331

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 2,3,4 -14 484 -10 551

Personalkostnader 5 -61 917 -48 658

Avskrivningar 6 -192 -90

Summa kostnader -76 593 -59 299

Rörelseresultat -26 32

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 7 105 2

Räntekostnader 8 -27 -13

Summa efter finansiella poster 52 21

Skatt på årets resultat 9 -52 -21

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 2017-12-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Inventarier 11 1 517 1 709

Summa anläggningstillgångar 1 517 1 709

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 34 194

Fordringar hos koncernföretag 4 745 5 567

Övriga fordringar 12 5 757 3 677

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 2 008 1 281

Summa kortfristiga fordringar 12 544 10 719

Kassa och bank 1 599 848

Summa omsättningstillgångar 14 143 11 567

SUMMA TILLGÅNGAR  15 660 13 276

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 2017-12-31 2016-12-31
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 17 1 490 3

Skulder till koncernföretag inom Uddevalla kommun 55 358

Aktuell skatteskuld 15 77 34

Övriga skulder 16 4 465 3 145

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 7 073 7 236

Summa kortfristiga skulder 13 160 10 776

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  15 660 13 276
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Kassaflödesanalysen visar på de likvida betalningsströmmar som har skett i bolaget under året.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys 2017 2016

Den löpande verksamheten

Årets resultat 0 0

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 192 90

Justering 0 -1

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 192 89

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -1 825 -2 323

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 2 384 -326

Kassaflöde från den löpande verksamheten 751 -2 560

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -1 326

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -1 326

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0

Årets kassaflöde 751 -3 886

Likvida medel vid årets början 848 4 734

Kursdifferens i likvida medel 0 0

Likvida medel vid årets slut 1 599 848
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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 anläggnings¬tillgångarna 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 tillgångs-kriteriet 

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 

Redovisningsprinciper
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. 

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
2017 2016

Fakturerade tjänster  
till Uddevalla Vatten AB (koncernföretag)

40 868 43 245

Fakturerade tjänster  
till Sotenäs Vatten AB

20 352 -

Fakturerade tjänster  
till Munkedal Vatten AB

9 386 7 905

Fakturerade tjänster  
till Färgelanda Vatten AB

5 306 6 941

Summa 75 912 58 091

Not 1 Övriga intäkter
2017 2016

Erhållna bidrag anställningsstöd 267 383

Övriga fakturerade kostnader 388 858

Summa 655 1 240

Not 2 Övriga externa kostnader
2017 2016

Fordonskostnader 3 090 2 843

IT-kostnader 3 948 2 973

Lokalkostnader 2 271 1 780

Kostnader tillhörande ägarbolagen 343 417

Övriga kostnader 4 832 2 538

Summa 14 484 10 551

Not 3 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer
KPMG 2017 2016

Revisionsuppdraget 38 39

Övriga uppdrag 45 7

Summa 83 46

Not 5 Personal, styrelse och VD
2017 2016

Anställda kvinnor 26 18

Anställda män 71 56

Könsfördelning styrelse kvinnor 20 % 24 %

Könsfördelning företagsledning kvinnor 22 % 14 %

Not 5 Personal, styrelse och VD
2017 2016

Löner och ersättningar övriga anställda 41 443 31 385

Sociala kostnader övriga anställda 16 154 13 761

(varav pensionskostnader) 2 323 2 909

Övriga personalkostnader 1 465 1 244

Löner och ersättningar styrelse och VD 1 266 1 347

(varav tantiem o.d.) 0 0

Sociala kostnader styrelse och VD 966 521

(varav pensionskostnader) 726 342

Övriga personalkostnader 623 400

Hyresavtal lokaler finns till och med 

• 2018-09-30 om 1 543 tkr/år

• 2019-12-31 om 542 tkr.

Från och med 2017-01-01 ingår löneskatt för pension 
i utfallet Sociala kostnader styrelse och VD och varav 
pensionskostnader på 347 tkr.

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

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

2017 2016

Inom ett år 1 045 1 021

Mellan ett till fem år 897 857

Senare än fem år 0 0

Summa 1 942 1 878

Årets redovisade leasingkostnader 1 440 1 324
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Not 6 Avskrivningar
2017 2016

Avskrivningar på inventarier 192 90

Summa 192 90

Not 7 Ränteintäkter
2017 2016

Intäktsränta skattekonto -1 2

Övriga ränteintäkter 106 0

Summa 105 2

Not 9 Skatt på årets resultat
2017 2016

Skatt 2017 52

Skatt 2016 - 21

Summa 52 21

Not 8 Röntekostnader
2017 2016

Kostnadsränta skattekonto 22 12

Dröjsmålsränta 5 1

Övriga räntekostnader 0 0

Summa 27 13

Årets skattekostnad avser skatt på ej avdragsgilla 
kostnader 232 tkr och intäkter - 2 tkr.

Gällande skattesats för bolaget är 22 %

Not 10 Förslag till vinstdisposition
2017 2016

Balanserade vinstmedel 0 0

Årets resultat 0 0

Summa 0 0

Not 11 Inventarier
2017 2016

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärden

1 916 590

Årets anskaffningar 0 1 326

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 1 916 1 916

Ingående ackumulerade avskrivningar -207 -117

Årets avskrivningar -192 -90

Utgående ackumulerade avskrivningar -399 -207

Redovisat värde vid årets slut 1 517 1 709

Not 14 Antal aktier
2017 2016

Antal aktier (st) 2 500 2 500

Aktiekapital (kr) 2 500 2 500

Varav aktier per bolag

2017 2016

FVAB 175 375

MVAB 275 500

SVAB 725 -

UVAB 1 325 1 625

Noter till balansräkningen

Not 12 Övriga fordringar
2017 2016

Kortfristig fordran 
Färgelanda Vatten AB

456 740

Kortfristig fordran Munkedal Vatten AB 1 161 1 054

Kortfristig fordran Sotenäs Vatten AB 2 166 -

Kortfristig fordran Uddevalla Kommun 104 0

Övrigt 1 870 1 883

Summa 5 757 3 677

Not 13 Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter
2017 2016

Förutbetalda hyreskostnader 153 378

Förutbetalda försäkringar 139 0

Förutbetalda leasingavgifter 121 108

Förutbetalda licenskostnader 116 208

Övriga förutbetalda kostnader 1 479 587

Summa 2 008 1 281
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Not 15 Skatteskuld/Skattefordran
2017 2016

Aktuell skattefordran 0 0

Aktuell skatteskuld 77 34

Summa 77 34

Not 18 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2017 2016

Ställda panter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga

Not 16 Övriga skulder
2017 2016

Personalens prel.skatt/Källskatt 1 058 858

Moms 1 512 947

Sociala avgifter* 1 109 882

Övriga skulder* 786 458

Summa 4 465 3 145

Not 17 Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter
2017 2016

Upplupna semesterlöner 2 712 2 109

Upplupna övriga löner 578 567

Upplupna sociala avgifter* 1 000 834

Upplupna pensionskostnader samt 
löneskatt*

2 598 3 034

Övriga upplupna kostnader 185 692

Summa 7 073 7 236

*Sociala avgifter och särskild löneskatt på 
pensionskostnader gällande Skatteverkets besked och 
beslut om årlig beskattning för föregående år flyttas från 
upplupna kostnader (not 17) till övriga skulder (not 16).

På grund av byte av affärssystem årsskiftet 2016-
2017 bokades leverantörsfakturor, som ankom sent 
i december, upp som upplupna kostnader. Samtidigt 
betalades så många leverantörsfakturor som möjligt 
innan årsskiftet. 

*Sociala avgifter och särskild löneskatt på 
pensionskostnader gällande Skatteverkets besked och 
beslut om årlig beskattning för föregående år flyttas från 
upplupna kostnader (not 17) till övriga skulder (not 16).

Händelser efter balansdagen

Inga händelser sedan balansdagen är av sådan art att  

de ger en väsentlig ekonomisk vinning eller förlust.
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Färgelanda Vatten AB 
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Styrelsen och verkställande direktören för Färgelanda Vatten AB med säte i Färgelanda 
avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2017.
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Information om verksamheten

Färgelanda Vatten är huvudman för den allmänna vatten-

försörjningen och avloppshanteringen i kommunen, vilket 

omfattar att producera och distribuera vatten av god 

kvalitet samt rena avloppsvatten och därmed förenliga 

verksamheter. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget 

tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt 

ägaren/i ägarens ställe.

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 

mindre grundvattentäkter. 

Avloppsreningen klaras med hjälp av flera mindre verk 

som inte är sammankopplade.

Ägarförhållande

Färgelanda Vatten AB är ett helägt dotterbolag till 

Färgelanda kommun (212000-1421). Färgelanda Vatten 

AB äger 7 % av det gemensamma bolaget Västvatten AB.

Förvaltningsberättelse
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Eget kapital

Bundet eget kapital
IB Aktiekapital 2 500 tkr

Årets förändring 0 tkr

UB Aktiekapital 2 500 tkr

 

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  

avloppsreningsverken behandling av hushållens och 

industrins avloppsvatten. Verksamheterna påverkar fram-

förallt miljön genom utsläpp av renat avloppsvatten till 

recipient och genom omhändertagande av avloppsslam.

Provtagning görs löpande för att visa att gällande till- 

stånd och villkor följs och hur miljön utanför våra renings-

verk påverkas. Det löpande miljöarbetet kräver brett 

engagemang, tålamod och framförhållning.  Vi försöker 

hela tiden att blicka framåt och utmana oss själva. Miljö-

arbetet blir aldrig fullbordat utan ska vara en resa för 

ständig förbättring.

Väsentliga händelser under året

Det har varit ett ganska lugnt VA-år med förhållandevis  

få utryckningar. Vi har fokuserat på planerad drift och  

underhåll. Sedan Färgelanda Vatten bildades har upp- 

datering av verk och yttre enheter prioriterats. Mycket 

är gjort och nu pågår arbete med Ödeborg och Järbo 

avloppsreningsverk. Ödeborg förses med nytt styrsystem 

och Järbo renoveras. Renoveringen av Stigens 

avloppsreningsverk blev klar under året. 

Stora mängder ovidkommande vatten i spillvattensys-

temet belastar avloppsreningsverk och kan ge oönskade 

miljökonsekvenser i form av bräddat avloppsvatten och 

stor energiåtgång. Där det finns indikationer på större 

mängder ovidkommande vatten i spillvattensystemet 

genomför vi olika undersökningar för att söka felet. Det 

kan vara trasiga brunnar eller brott på ledning som är 

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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problemet. Det kan också vara felkopplat dagvatten från 

fastigheter som ger stora mängder vatten i spillvatten-

systemet vid nederbörd. Undersökningen kan bestå av 

filmning, rökning eller flödesmätning. Under året har 

undersökningar gjorts i Stigen och Järbo. Åtgärder är 

påbörjade.

En vattentankstation är byggd i Gatersbyn. Den är till- 

gänglig för kunder som behöver köpa vatten. Tryck-

stegringsstationen i Gatersbyn är renoverad och vatten-

reservoaren rengjord. Stigens vattenreservoar har fått nytt 

tak och räcken. Dagvattenledningar vid gamla bruket i 

Ödeborg har lagts om.

På kundsidan har vi glädjande nog fler abonnenter då vi 

fått fyra nya privatkunder under året.

Färgelanda har ny taxekonstruktion sedan årsskiftet 

och diskussioner pågår med de väghållare som finns i 

kommunen om vilka ytor som har omhändertagande av 

dagvatten.

Arbetet med att byta vattenmätare löper på enligt plan. 

Under året har vi övergått från vattenmätare med manuell 

avläsning till mätare som kan fjärravläsas. Om några år när  

antalet fjärravlästa mätare är fler än idag kommer admin-

istrationen kring avläsningar att vara betydligt enklare.

Arbetet med vattenskydd för vattentäkterna pågår och 

samrådsfasen är genomförd.

Framtida utveckling

Färgelanda vattentorn kommer att få en förbättrad 

styrning och automatik som gör att tornet kommer 

att kunna användas optimalt. Vattentornen är viktiga 

utjämning av vattenefterfrågan i det korta tidsperspektivet

Ödeborgs avloppsreningsverk kommer att förses med 

lågspänning istället för som idag med högspänning som 

transformeras.

Under året förväntas beslut om vattenskyddsområden och 

därefter ska uppskyltning göras.

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling sker via driftbolaget Västvatten 

som 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 områdets alla 

delar, stödja branschens behov av kompetensförsörjning 

samt se till att framtagen kunskap sprids. Utöver 

branschföreningen är Västvatten med i ett antal nätverk 

för forskning och utveckling. Starkast engagemang har 

Västvatten i DRICKS där vi är medfinansiär och aktiv 

i arbetsgrupper. DRICKS är en centrumbildning för 

dricksvattenforskning vid Chalmers, SLU och Lunds 

tekniska högskola, med målet att tillsammans med 

andra bidra till en säkrare dricksvattenförsörjning.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Behovet av rent vatten och vatten i tillräckliga kvantiteter 

är ständigt i fokus. Att trygga vattenresurserna från yttre  

påverkan är viktigt. 2018 kommer vattentäkter säker- 

ställas genom miljödomstolens tillstånd för vatten-

uttagen och genom att vattenskyddsområden skyltas. 

En överskuggande och tydlig trend är ökade krav från  

myndigheter, huvudmän och kunder. Vattenmyndigheten 

skapar åtgärdsprogram med stor hänsyn till miljön. Detta 

kan medföra krav på nya åtgärder på VA-anläggningar. 

Enligt Svenskt Vatten kommer taxorna behöva höjas i 

snabbare takt framöver beroende på investeringsbehov 

och ökande krav på vatten- och avloppstjänster. Dagens 

taxekollektiv betalar sannolikt inte sina kostnader, 

beroende på hur tidigare finansiering av anläggningar har 

skett.

VA-verksamheten är kapitalintensiv och dagens 

låga ränteläge gör det gynnsamt att låna pengar till 

investeringar. Bolaget har en hög skuldsättningsgrad 

och förändringar i ränteläget har stor påverkan på den 

framtida kostnadsutvecklingen och brukningsavgiften. 

Förslag om införande av ränteavdragsbegränsningsregel 

i Svensk lag för att följa EU-direktiv skulle slå på 

VA-verksamheten. Ränteavdragsbegränsningen 

skulle innebära att räntan inte får dras av till fullo med 

åtföljande beskattning.

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.

Avsättning av slam från reningsverken sker i huvudsak 

som sluttäckning av deponi. Deponierna är i stort 

sluttäckta och detta ihop med nya myndighetskrav 

kräver nya alternativ för avsättning. I samarbete med 

Rambo, Uddevalla energi och Västvatten har det startats 

projekt för nya alternativ till framtida slamhantering.  



De nya alternativen kommer att fördyra slamhanteringen  

i form av investeringar samt löpande driftkostnader

Bolag och styrelse

Färgelanda Vatten AB har ingen egen personal utan köper 

alla sina tjänster av Västvatten AB. 

Färgelanda Vatten AB:s styrelse består av sju ledamöter 

och högst fem suppleanter. Kommunfullmäktige i kom-

munen 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 elva män.

Resultat och ställning

VA-verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen 

vilket innebär att de nödvändiga kostnaderna per vatten-

tjänst ska finansieras via motsvarande intäkt. Den taxe- 

finansierade verksamheten får inte gå med vinst. Event-

uella överuttag eller underuttag av brukningsavgifter 

redovisas som skuld/fordran till VA-kollektivet.

Årets överuttag uppgår till 1 455 tkr (fg år 879 tkr i 

överuttag). Totalt är överuttaget på 1 037 tkr. 

Föregående år lades en VA-fond upp i Färgelanda kom-

mun som vid ingången till 2017 uppgick till 700 tkr, årets 

överuttag avsätts i denna VA-fond som ska användas för 

att minska sårbarheten vid stor nederbörd.

Årets resultat

Färgelanda Vatten AB:s resultat för räkenskapsåret  

2017-01-01 – 2017-12-31 är 0 tkr. 

Förslag till vinstdisponering

Färgelanda Vatten AB:s resultat för räkenskapsåret  

2017-01-01 – 2017-12-31 är 0 tkr. Bolaget genererar  

ingen vinst och således ingen avkastning till moder-

bolaget eller ökar/minskar sitt egna kapital.

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel.  

Det finns således inget resultat att disponera.

Intäkter

Bolagets intäkter består till största delen av bruknings- och 

anläggningsavgifter från abonnenterna i taxekollektivet. 

Denna taxa beslutas av kommunfullmäktige. Under  

året höjdes brukningsavgiften med 3 % medan anläggn-
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ingsavgifterna är oförändrade sedan föregående år.

Intäkter 11,8 Mkr

Brukningsintäkten varierar över åren beroende på vatten-

förbrukningen som påverkar den rörliga delen av taxan.

Ökningen på intäkterna gällande brukningsavgifter blev 

0,5 % jämfört med föregående års utfall. 

Förändringen beror på kund inom industrin som i slutet 

av föregående år hade en betydligt högre förbrukning än 

vanligt och som under året har arbetet med detta för att få 

ner den till en lägre nivå. 

Kostnader

Kostnader 11,8 Mkr

Större delen av kostnaderna består av köpta tjänster 

från driftbolaget Västvatten AB, elkostnader och 

avskrivningskostnader. I Västvatten AB finns all personal. 

Finansiering

Färgelanda Vatten AB har fram till och med 2017-11-01 

i huvudsak finansierats via reverslån via Färgelanda 

kommun som i sin tur lånat upp kapital i enlighet med 

Färgelanda kommuns finanspolicy. Sedan november 

har reverslånet sagts upp och Färgelanda Vatten AB 

finansierar nu själv sin verksamhet. 

Färgelanda Vatten AB hade enligt budget ett bidrag från 

Färgelanda kommun på 550 tkr som inte har erhållits 2017.

Köp från 
Västvatten AB 

41 % Övriga 
driftkostnader 

21 %

Avskrivningar 
13 %

Elkostnader 
10 %

Material och 
varor 7 %

Entreprenader 
6 %

Personalkostnader 
1 %

Räntenetto 
1 %

Brukningsavgifter 
85 %

Överuttag(-)/
underuttag(+); 

10 %0 %

Destruktionsintäkter  
slam 2 %

Periodiserade anläggnings-
avgifter 3 %

Övriga intäkter 
0 %

Kommunala 
bidrag 0 %
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Nyckeltal 2017 2016
Andel ägarfinansiering 5 % 82 %

Färgelanda kommun finansierar Färgelanda Vatten AB till 

5 %, via det egna kapitalet. 

Räntekostnader

Just nu är det ett gynnsamt ränteläge och genomsnitts-

räntan inklusive räntesäkringskostnader har under året 

varit 0,2 % (fg år 0,5 %). Budgeterad ränta var 1,75 %. 

Investeringar

Investeringar har skett i bolaget under 2017 med 1 836 tkr 

(fg år 5 220 tkr). Erlagda anläggningsavgifter uppgår till 

380 tkr (fg år 0 tkr).

Investeringar 2017 2016
Reinvesteringar 1 921 5 535

Omvandlingsområde 0 0

Exploateringsområde -85 -15

Bruttoinvesteringar 1 836 5 220

Fakturerade  
anläggningsavgifter

-380 0

Årets finansieringsbehov 
investeringar 1 456 5 220

Fokus under året har legat på reningsverken. Bland annat 

har Stigens reningsverk och delar av styrsystem på Öde-

borg reningsverk renoverats. Vatten-, spillvatten- och 

dagvattenledningar till exploateringsområdet Dyrtorp har 

slutförts under året. Kostnaden för denna exploatering har 

tagits ut direkt via avtalstaxa till Färgelanda kommun. 

Anläggningsavgifter har under perioden fakturerats till ett 

belopp av 380 tkr. Det är fem fastigheter som har anslutits 

inom kommunen. 

Avskrivningar

Avskrivningar ökar i något lägre takt än budgeterat pga. 

Stigens reningsverk som aktiverades senare än beräknat.

Balansräkning 

Balansomslutning

Balansomslutningen 2017 är på 46 203 tkr (fg år 43 180 

tkr). Skillnaden på 3 023 tkr beror till stor del på ökade lån 

samt överuttaget gentemot VA-kollektivet. Överuttaget 

och ökade lån visar sig på skuldsidan medan det på till-

gångssidan visar sig i ökad kassa och en ökad likviditet. 

Balansomslutning är summan av tillgångssidan alternativt 

summan av skulder och eget kapital i ett företags 

balansräkning.

Anläggningstillgångar

Totalt har bolaget materiella anläggningstillgångar på 

38 788 tkr (fg år 38 544 tkr). Finansiella anläggnings-

tillgångar består av aktier i intresseföretag Västvatten AB. 

Minskningen från föregående år beror på försäljning av 

aktier till nya delägaren Sotenäs Vatten AB.

Likviditet

Bolaget har en likviditet på 181 % (fg år 144 %). Likviditet 

är ett mått på kortsiktig betalningsförmåga och vid 100 %  

är de likvida medlen lika stora som de kortfristiga 

skulderna. Likviditet beräknas genom att omsättnings-

tillgångarna delas med kortfristiga skulder.

Soliditet

Soliditet är ett mått på bolagets långsiktiga betalnings-

förmåga. Bolagets soliditet är 5 % (fg år 6 %). 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 obeskat-

tade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent 

av balansomslutning.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag de 

senaste fem åren.

Flerårs- 
översikt 2017 2016 2015 2014 2013

Total  
omsättning (tkr)

11 854 12 788 13 481 12 226 13 913

Balans- 
omslutning (tkr)

46 203 43 180 38 092 38 707 35 649

UB lån (tkr) 39 000 37 000 33 000 33 000 33 000

Genomsnittlig  
ränta (%)

0,2 0,5 1,3 2,2 2,6

Internkontroll

Under 2017 har internkontroll genomförts ur ett kund-

perspektiv, genom att följa ett projekt från ax till färdig 

limpa. De granskade områdena är information ur ett 

kundperspektiv, fakturering ur ett kundperspektiv samt 

granskning av ekonomiskt utfall (om projektet hållit sig 

inom beslutade ramar). Inga allvarliga brister upptäcktes. 

Färgelanda Vatten AB • Årsredovisning 2017
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Resultaträkning

Färgelanda Vatten AB

Resultaträkning (tkr) Not Resultat 2017 Resultat 2016

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 11 494 11 629

Övriga rörelseintäkter 2 360 1 159

Summa intäkter 11 854 12 788

Rörelsens kostnader

Material och varor -824 -559

Entreprenader -686 -607

Övriga externa kostnader 3,4 -8 548 -9 835

Personalkostnader 5 -126 -94

Avskrivningar 6 -1 602 -1 553

Summa kostnader -11 786 -12 648

Rörelseresultat 68 140

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 7 11 15

Räntekostnader 8 -78 -155

Summa efter finansiella poster 1 0

Skatt på årets resultat 9 -1 0

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

Färgelanda Vatten AB • Årsredovisning 2017

Balansräkning (tkr) Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

VA-anläggningar 11 30 343 30 036

Maskiner och tekniska anläggningar 12 7 495 4 079

Inventarier 13 441 469

Pågående investeringar 14 509 3 960

38 788 38 544

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 15 175 375

Uppskjuten skattefordran 16 0 0

175 375

Summa anläggningstillgångar 38 963 38 919

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 661 1 023

Aktuella skattefordringar 24 0 0

Fordringar hos Färgelanda kommun 17 6 198 2 533

Fordringar hos koncernföretag inom Färgelanda kommun 190 14

Övriga fordringar 0 566

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 191 125

7 240 4 261

Summa omsättningstillgångar 7 240 4 261

SUMMA TILLGÅNGAR 46 203 43 180

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 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 20 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 21 0 20

0 20

Långfristiga skulder

Lån av kommunen 22 0 33 000

Lån av Kommuninvest 22 39 000 4 000

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 0 0

VA-fond 23 2 155 700

41 155 37 700

Kortfristiga skulder

Överuttag VA-kollektivet 18 1 038 1 037

Leverantörsskulder 25 504 0

Skulder till Färgelanda kommun 132 98

Skulder till intresseföretag 364 740

Aktuell skatteskuld 24 1 0

Övriga skulder 221 480

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 288 605

2 548 2 960

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  46 203 43 180

Balansräkning forts.



9

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

Kassaflödesanalys

Färgelanda Vatten AB • Årsredovisning 2017

Kassaflödesanalys Not 2017 2016

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 1 0

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 602 1 553

Justering -21 1

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 582 1 554

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 2 210 -2 054

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 1 043 388

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 835 -112

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 846 -5 520

Avyttringar av finansiella tillgångar 200

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 646 -5 520

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 2 000 4 700

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 000 4 700

Årets kassaflöde 5 189 -932

Likvida medel vid årets början                                        17 985 1 917

Likvida medel vid årets slut                                             17 6 174 985
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Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredov-

isningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens all-

männa 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 er-

hållits eller kommer att erhållas vid leverans till kund. 

Intäkter i form av anläggningsavgifter redovisas som lång-

fristig skuld (förutbetald intäkt) och periodiseras linjärt 

över respektive anläggningstillgångs nyttjandetid.

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 anskaf-

fningsvärde 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 till-

verkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp  

har räknats in i anskaffningsvärdet.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har 

skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter 

bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats 

upp i komponenter vilka 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

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 50 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”.
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Noter till resultaträkningen

Noter
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Not 1 Nettoomsättning
2017 2016

Fakturerade brukningsavgifter till  
Färgelanda kommun

1 481 1 345

Fakturerade brukningsavgifter till koncern-
företag inom Färgelanda kommun

2 189 2 442

Fakturerade brukningsavgifter till övriga 8 899 8 721

Årets periodiserade anläggningsavgifter 380 0

Årets överuttag/underuttag  
brukningsavgifter

-1 455 -879

Summa 11 494 11 629

Not 2 Övriga rörelsintäkter
2017 2016

Erhållna kommunala bidrag 0 582

Destruktionsintäkter slam  
– Färgelanda kommun

374 374

Övriga intäkter – Färgelanda kommun -23 124

Övriga intäkter 9 79

Summa 360 1 159

Not 3 Övriga externa kostnader
2017 2016

Köp av tjänster från Västvatten AB  
(intresseföretag)

4 821 5 981

Elkostnader 1 203 1 262

Övriga driftkostnader 2 524 2 592

Summa 8 548 9 835

Not 4 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer
KPMG 2017 2016

Revisionsuppdrag 20 21

Andra tjänster 16 -10

Summa 36 11

Not 5 Löner och ersättningar till styrelsen
2017 2016

Löner och ersättningar 97 68

(varav tantiem o.d.) 0 0

Sociala kostnader 28 26

(varav pensionskostnader) 0 0

Övriga personalkostnader 1 0

Summa 126 94

Not 6 Avskrivningar
2017 2016

Avskrivningar på VA-anläggningar 888 1 101

Avskrivningar på maskiner 686 418

Avskrivningar på inventarier 28 34

Summa 1 602 1 553

Not 7 Ränteintäkter
2017 2016

Ränteintäkter bankkonto 0 0

Ränteintäkter kortfristiga fordringar 11 15

Ränteintäkter skattekonto 0 0

Summa 11 15

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

Not 8 Räntekostnader
2017 2016

Räntekostnader till Färgelanda kommun 65 155

Övriga räntekostnader 13 0

Summa 78 155

Not 9 Skatt på årets resultat
2017 2016

Skattekostnad 2017 1 -

Skattekostnad 2016 0 0

Summa 1 0

Gällande skattesats för bolaget är 22 %.

Upplysning: bolaget har inga leasingavtal utan enbart 
serviceavtal.

Avstämning skatt på årets resultat
2017 2016

Ej avdragsgilla kostnader -2 -

Ej skattepliktiga intäkter 0 0

Summa -2 0

Not 10 Förslag till vinstdisposition
2017 2016

Balanserade vinstmedel 0 0

Årets resultat 0 0

Summa 0 0

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



12

Färgelanda Vatten AB • Årsredovisning 2017

Not 11 VA-anläggningar
2017 2016

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärde

64 805 64 675

Årets anskaffningar 1 195 130

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde 66 000 64 805

Ingående ackumulerade avskrivningar -34 769 -33 668

Årets avskrivningar -888 -1 101

Utgående ackumulerade avskrivningar -35 657 -34 769

Redovisat värde vid årets slut 30 343 30 036

Not 14 Pågående investeringar
2017 2016

Ingående nedlagda utgifter 3 960 217

Årets nedlagda utgifter 961 4 522

Under året överfört färdigställda -4 412 -778

Redovisat värde vid årets slut 509 3 960

2017-01-01 såldes 200 tkr av aktierna i Västvatten AB till 
Sotenäs Vatten AB. I samband med Sotenäs Vatten AB:s 
inträde sågs även ägarandelen över och i Färgelanda 
Vatten AB:s fall minskade denna från 15 % till 7 %.

Noter till balansräkningen

Not 12 Maskiner och tekniska anläggningar
2017 2016

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärde

4 863 3 217

Årets anskaffningar 4 102 1 646

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde 8 965 4 863

Ingående ackumulerade avskrivningar -784 -366

Årets avskrivningar -686 -418

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 470 -784

Redovisat värde vid årets slut 7 495 4 079

Not 13 Inventarier
2017 2016

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärde

1 028 1 028

Årets anskaffningar 0 0

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde 1 028 1 028

Ingående ackumulerade avskrivningar -559 -525

Årets avskrivningar -28 -34

Utgående ackumulerade avskrivningar -587 -559

Redovisat värde vid årets slut 441 469

Not 15 Andelar i intresseföretag
Västvatten AB 556901-9622 2017 2016

Säte Uddevalla Uddevalla

Andelar av röster och kapital 7 % 15 %

IB Bokfört värde 375 375

Årets försäljning -200 0

UB Eget kapitalandel 175 375

Resultatandel 0 0

Not 16 Uppskjuten skattefordran
2017 2016

Uppskjuten skattefordran på osäkra kund-
förluster

0 0

Summa 0 0

Not 17 Fordran av Färgelanda kommun

2017 2016

Likvida medel kommunens 
bankkonto

6 174 985

Beviljad kredit 2 000 2 000

Utnyttjad kredit 0 0

Övrig fordran Färgelanda 
kommun

24 1 548

Summa 6 198 2 533

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

Bolaget har inte ställt någon säkerhet för 
koncernkontokrediten.

Not 18 Överuttag/underuttag VA-kollektivet
2017 2016

Överfört till VA-fond 2017 -1 455

Överuttag VA-kollektivet 2017 1 455

Överfört till VA-fond 2016 -700 -700

Överuttag VA kollektivet t.o.m. 2016-12-31 879 879

Underuttag VA kollektivet t.o.m. 2015-12-31 -189 -190

Överuttag VA kollektivet t.o.m. 2014-12-31 73 73

Underuttag VA kollektivet t.o.m. 2013-12-31 -2 350 -2 350

Överuttag VA kollektivet t.o.m. 2012-12-31 3 325 3 325

Summa 1 038 1 037

Från 2015-12-31 är underuttaget justerat till 189 tkr 
istället för 190 tkr.
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Not 19 Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter
2017 2016

Upplupna intäkter 28 0

Förutbetalda kostnader 163 125

Summa 191 125

Not 22 Lån
2017 2016

Reverslån från Färgelanda kommun 0 33 000

Kommuninvest 39 000 4 000

Summa 39 000 37 000

Not 25 Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter
2017 2016

Upplupna elkostnader december 117 125

Övriga upplupna driftkostnader 38 77

Övriga upplupna kostnader 133 403

Summa 288 605

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

Not 20 Antal aktier
2017 2016

Antal Aktier (st) 2 500 2 500

Summa 2 500 2 500

Not 21 Avsättningar
2017 2016

Befarade skadestånd 0 20

Summa 0 20

Bolagets långfristiga upplåning har till och med  
2017-11-01 till största del skett genom en revers till 
kommunen. Utlåningsränta utgörs av genomsnittlig 
räntekostnad vid kommunens upplåning + en 
administrativ marginal på 0,15 % inklusive utestående 
räntebindningar. Sedan 2017-11-01 har bolaget enbart 
upplåning gentemot Kommuninvest.

På grund av byte av affärssystem bokades leverantörs-
fakturor, som ankom sent i december 2016, upp som 
upplupna kostnader. Samtidigt betalades så många 
leverantörsfakturor som möjligt innan årsskiftet.

Not 26 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2017 2016

Ställda panter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga

Händelser efter balansdagen

Not 24 Skattefordran/Skatteskuld
2017 2016

Aktuell skattefordran 0 0

Aktuell skatteskuld 1 0

Summa 1 0

Not 23 VA-fond
2017 2016

IB VA-fond 700 700

Överfört under året 1 455

UB VA-fond 2 155 700
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Information om verksamheten

Munkedal Vatten är huvudman för den allmänna vatten-

försörjningen och avloppshanteringen i kommunen, vilket 

omfattar att producera och distribuera vatten av god 

kvalitet samt rena avloppsvatten och därmed förenliga 

verksamheter.  

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget 

tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt 

ägaren/i ägarens ställe.

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

Munkedals 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 Munke-

dals kommun (212000-1330). Munkedal Vatten AB äger 

11 % av det gemensamma bolaget Västvatten AB..

Förvaltningsberättelse
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Eget kapital

Bundet eget kapital
IB Aktiekapital 2 500 tkr

Årets förändring 0 tkr

UB Aktiekapital 2 500 tkr

 

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 avloppsreningsverken behandling av hushållens och 

industrins avloppsvatten. Verksamheterna påverkar fram-

förallt 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.

Väsentliga händelser under året

Det har varit ett förhållandevis lugnt VA-år och resurserna 

har därför koncentrerats på drift och planerat underhåll.

En större luft/vattenspolning har genomförts i Munkedal/ 

Dingle/Håby för att ta bort beläggning i vattenledningarna.

Vattentankstation är byggd för att möjliggöra båda stora 

och små köp av vatten.

Avloppsreningsverket i Hällevadsholm är renoverat 

och har bland annat fått en ny styrenhet och rensskruv. 

Hedekas och Munkedals avloppsreningsverk har försetts 

med teknik som förhindrar spillvatten att komma i kontakt 

med dricksvatten.

Ny avloppspumpstation vid Edsvägen i Hedekas är klar. 

Därutöver är också fyra mindre pumpstationer renoverade.

Stora mängder ovidkommande vatten i spillvattensyste-

met belastar avloppsreningsverk och kan ge oönskade 

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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miljökonsekvenser i form av bräddat avloppsvatten och 

stor energiåtgång. Där det finns indikationer på större 

mängder ovidkommande vatten i spillvattensystemet 

genomför vi olika undersökningar för att söka felet. Det 

kan vara trasiga brunnar eller brott på ledning som är 

problemet. Det kan också vara felkopplat dagvatten från 

fastigheter som ger stora mängder vatten i spillvatten-

systemet vid nederbörd. Undersökningen kan bestå av 

filmning, rökning eller flödesmätning. Under året har 

undersökningar gjorts i bland annat Foss där det generellt 

såg bra ut. Undersökningarna fortsätter.

I Torreby har flera arbeten utförts under året. Tryckste-

gringsstationen har renoverats, utloppsledningen från 

avloppsreningsverket har rensats och kommunikationen 

mellan de yttre enheterna har förbättrats.

Omläggning av VA-ledningar på Nordanvindsvägen är 

klart. När kunderna kopplat om sina dagvattenanslu-

tningar så är risken för översvämning vid regn lite lägre.

Arbetet med att lägga VA-ledningarna vid Saltkällan, 

etapp 1 och 2, är klart. Ledningar för en planerad 

exploatering vid Tegelverket är klart.

Framtida utveckling

Vattenförsörjningsfrågorna är viktiga i Munkedal. Projekte-

ring pågår för att kunna bygga ut filtret på vattenverket i 

Dingle så att vattenuttaget kan öka. Detta ger mer vatten 

till Munkedal.

En filteranläggning byggs i anslutning till reservoaren vid 

Kärnsjön för att minska partikelmängden i dricksvattnet.

Arbetet med överföringsledning till Gårvik/Bergsvik 

fortsätter.

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling sker via driftbolaget Västvatten 

som 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 områdets alla 

delar, stödja branschens behov av kompetensförsörjning 

samt se till att framtagen kunskap sprids. 

Utöver branschföreningen är Västvatten med i ett antal  

nätverk för forskning och utveckling. Starkast engage-

mang har Västvatten i DRICKS där vi är medfinansiär och 

aktiv i arbetsgrupper. DRICKS är en centrumbildning för 

dricksvattenforskning vid Chalmers, SLU och Lunds 

tekniska högskola, med målet att tillsammans med 

andra bidra till en säkrare dricksvattenförsörjning.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Behovet av rent vatten och vatten i tillräckliga kvantiteter 

är ständigt i fokus. Att trygga vattenresurserna från yttre  

påverkan är viktigt. 2018 kommer vattentäkter säker- 

ställas genom miljödomstolens tillstånd för vatten-

uttagen och genom att vattenskyddsområden skyltas.

En överskuggande och tydlig trend är ökade krav från  

myndigheter, huvudmän och kunder. Vattenmyndigheten  

skapar åtgärdsprogram med stor hänsyn till miljön. Detta 

kan medföra krav på nya åtgärder på VA-anläggningar. 

Enligt Svenskt Vatten kommer taxorna behöva höjas i 

snabbare takt framöver beroende på investeringsbehov 

och ökande krav på vatten- och avloppstjänster. Dagens 

taxekollektiv betalar sannolikt inte sina kostnader, beroe-

nde på hur tidigare finansiering av anläggningar har skett.

VA-verksamheten är kapitalintensiv och dagens låga  

ränteläge gör det gynnsamt att låna pengar till invest-

eringar. Bolaget har en hög skuldsättningsgrad och  

förändringar i ränteläget har stor påverkan på den fram- 

tida kostnadsutvecklingen och brukningsavgiften. 

Förslag om införande av ränteavdragsbegränsningsregel 

i Svensk lag för att följa EU-direktiv skulle slå på VA-

verksamheten. Ränteavdragsbegränsningen skulle 

innebära att räntan inte få dras av till fullo med åtföljande 

beskattning. 

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.

Avsättning av slam från reningsverken sker i huvudsak 

som sluttäckning av deponi. Deponierna är i stort slut-

täckta och detta ihop med nya myndighetskrav kräver 

nya alternativ för avsättning. I samarbete med Rambo, 

Uddevalla energi och Västvatten har det startats projekt 

för nya alternativ till framtida slamhantering. De nya 

alternativen kommer att fördyra slamhanteringen i form 

av investeringar samt löpande driftkostnader.

Bolag och styrelse

Munkedal Vatten AB har ingen egen personal utan köper 

alla sina tjänster av Västvatten AB.



Intäkter 22 Mkr

Brukningsintäkten varierar över åren beroende på vatten-

förbrukningen som påverkar den rörliga delen av taxan.

Ökningen på intäkterna gällande brukningsavgifter blev 

1,2 % jämfört med föregående års utfall.

Kostnader

Kostnader 22 Mkr

Större delen av kostnaderna består av köpta tjänster från  

driftbolaget Västvatten AB. I Västvatten AB finns all 

personal. 

Finansiering

Munkedal Vatten AB finansieras i huvudsak via reverslån 

via Munkedal kommun som i sin tur lånar upp kapital 

i enlighet med Munkedal kommuns finanspolicy och 

finansregler. Enligt beslut i Munkedal kommun ska 

Munkedal Vatten AB:s revers lösas in i november 2020 

och Munkedal Vatten AB ska själva från och med nu 

finansiera sina kommande investeringar. 

Reverslånet gentemot Munkedal kommun är på 81 000 

tkr, nyttjas gör 76 203 tkr.

Nyckeltal 2017 2016
Andel ägarfinansiering 77 % 81 %

Munkedal kommun finansierar Munkedal Vatten AB  

till 77 %, dels via revers och dels via det egna kapitalet.  

Munkedal Vatten AB:s styrelsen består av sju ledamöter 

och högst fem suppleanter. Kommunfullmäktige i kom-

munen 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.

Resultat och ställning

VA-verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen 

vilket innebär att de nödvändiga kostnaderna per vatten-

tjänst ska finansieras via motsvarande intäkt. Den taxe- 

finansierade verksamheten får inte gå med vinst. Event-

uella överuttag eller underuttag av brukningsavgifter 

redovisas som skuld/fordran till VA-kollektivet.

Årets överuttag uppgår till 730 tkr (fg år 5 022 tkr i över-

uttag). Föregående år lades en VA-fond upp i Munkedals 

kommun som vid ingången av 2017 uppgick till 2 920 tkr  

och som ska användas till att minska sårbarheten vid stor 

nederbörd. Årets överuttag kommer avsättas i samma 

VA-fond.

Årets resultat

Munkedal Vatten AB:s resultat för räkenskapsåret 2017-

01-01 – 2017-12-31 är 0 tkr. 

Förslag till vinstdisponering

Munkedal Vatten AB:s resultat för räkenskapsåret 2017-

01-01 – 2017-12-31 är 0 tkr. Bolaget genererar ingen vinst 

och således ingen avkastning till moderbolaget eller ökar/

minskar sitt egna kapital.

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel. Det 

finns således inget resultat att disponera.

Intäkter

Bolagets intäkter består till största delen av 

bruknings- och anläggningsavgifter från abonnenterna 

i taxekollektivet. Denna taxa beslutas av 

kommunfullmäktige. Under året höjdes brukningsavgiften 

med 3 % medan anläggningsavgifterna är oförändrad 

sedan föregående år. 
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Köp från 
Västvatten AB 

38 %
Övriga drift- 

kostnader 14 %

Avskrivningar 
19 %

Elkostnader 
9 %

Material och 
varor 6 %

Entreprenader 
5 % Personal- 

kostnader 0 %

Ränte- 
kostnader 9 %

Brukningsavgifter 
89 %

Överuttag(-)/
underskott(+); 

3 %0 %

Destruktions- 
intäkter slam  

2 %

Periodiserade  
anläggnings- 
avgifter 2 %

Kap. kostnads.ers. 
3 % Övriga intäkter 

1 %
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Finansiering sker även genom förutbetalda anläggnings-

avgifter, vilka är en engångsavgift som betalas vid anslutn-

ing och som periodiseras över anläggningens beräknade 

livslängd.

Räntekostnader

Just nu är det ett gynnsamt ränteläge och genomsnitts-

räntan inklusive räntesäkringskostnader har under året 

varit 2,6 %. Budgeterad ränta var 2,9 %. 

Investeringar

Investeringar har skett i bolaget under 2017 med 11 543 tkr 

(fg år 5 166 tkr). Erlagda anläggningsavgifter uppgår till  

2 995 tkr (fg år 1 043 tkr).

Investeringar 2017 2016
Reinvesteringar 5 485 3 296

Omvandlingsområde 3 082 1 213

Exploateringsområde 2 976 657

Bruttoinvesteringar 11 543 5 166

Fakturerade  
anläggningsavgifter

-2 995 -1 043

Årets finansieringsbehov 
investeringar 8 548 4 123

De största reinvesteringarna under 2017, på 3 531 tkr, är  

Nordanvindsvägen, Vadholmsvägen och avloppspump-

stationen i Hedekas. På Vadholmsvägen har arbetet 

med nya spill-, dag- och vattenledningar påbörjats för 

att dels serva en ny exploatering samt för att få en bättre 

vattenförsörjning i området. Spilledningarna leds om 

så de inte går genom centrum som är hårt belastat och 

dagvattenledningen till området är en del som kan minska 

det ovidkommande vattnet till reningsverket. 

Saltkällan etapp 1 och 2 som tidigare hade enskilda vatten 

och avlopp har försetts med allmänt VA.

Exploatering under året har varit Foss (Tegelverket). 

Gläborg/Håbyn och Hensbacka har inte startats av 

exploatörerna.

Anläggningsavgifter har under perioden fakturerats till ett 

belopp av 2 955 tkr. Framförallt är det drygt 10 fastigheter 

i omvandlingsområdet Saltkällan som anslutits.

Avskrivningar

Avskrivningar ökar i något lägre takt än budgeterat på 

grund av en lägre investeringstakt.

Balansräkning 

Balansomslutning

Balansomslutningen 2017 är på 102 147 tkr (fg år 96 

886 tkr). Skillnaden på 5 261 tkr beror på ökning av 

anläggningstillgångar på tillgångs-sidan och ökning 

av förutbetalda intäkter, överuttag, VA-kollektivet samt 

leverantörs-skulden på skuldsidan. Vid årsskiftet 2016-

2017 byttes ekonomisystem och beslut togs om att 

betala av leverantörsskulden till årsskiftet.

Balansomslutning är summan av tillgångssidan 

alternativt summan av skulder och eget kapital i ett 

företags balansräkning.

Anläggningstillgångar

Totalt har bolaget materiella anläggningstillgångar på  

94 322 tkr (fg år 86 928 tkr).

Finansiella anläggningstillgångar består av aktier i 

intresseföretaget Västvatten AB, minskningen från 

föregående år beror på försäljning av aktier till nya 

delägaren Sotenäs Vatten AB.

Likviditet

Bolaget har en likviditet på 141 % (fg år 356 %). 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 betalnings-

förmåga. Bolagets soliditet är 2 % (fg år 3 %). 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 obeskat-

tade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent 

av balansomslutning.

Munkedal Vatten AB • Årsredovisning 2017
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Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag de 

senaste fem åren. 

Flerårs- 
översikt 2017 2016 2015 2014 2013

Total  
omsättning (tkr)

22 147 17 439 19 507 19 535 23 978

Balans- 
omslutning (tkr)

102 147 96 886 98 847 96 794 88 082

UB lån (tkr) 76 203 76 203 76 203 76 203 76 203

Genomsnittlig 
ränta (%)

2,6 2,4 2,6 2,9 2,9

Internkontroll

Under 2017 har internkontroll genomförts ur ett 

kundperspektiv, genom att följa ett projekt från ax till 

färdig limpa. De granskade områdena är:

• Information ur ett kundperspektiv

• Fakturering ur ett kundperspektiv

• Granskning av ekonomiskt utfall (har projektet hållit 

sig inom beslutade ramar.)

Inga allvarliga brister upptäcktes
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Resultaträkning

Munkedal Vatten AB

Resultaträkning (tkr) Not Resultat 2017 Resultat 2016

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 20 754 16 111

Övriga rörelseintäkter 2 1 393 1 328

Summa intäkter 22 147 17 439

Rörelsens kostnader

Material och varor -1 385 -1 274

Entreprenader -1 148 -716

Övriga externa kostnader 3,4 -13 512 -9 659

Personalkostnader 5 -56 -89

Avskrivningar 6 -4 095 -3 927

Summa kostnader -20 196 -15 665

Rörelseresultat 1 951 1 774

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 7 30 56

Räntekostnader 8 -1 980 -1 830

Summa efter finansiella poster 1 0

Skatt på årets resultat 9 -1 0

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 2017-12-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

VA-anläggningar 11 84 499 79 098

Maskiner och tekniska anläggningar 12 4 749 3 923

Inventarier 13 731 768

Pågående investeringar 14 4 343 3 139

94 322 86 928

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 15 275 500

Uppskjuten skattefordran 16 0 0

275 500

Summa anläggningstillgångar 94 597 87 428

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 874 596

Fordringar hos Munkedals kommun 17 5 834 7 561

Fordringar hos koncernföretag inom Munkedals kommun 315 603

Underuttag VA-kollektivet 18 0 0

Övriga fordringar 299 698

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 228 0

7 550 9 458

Summa omsättningstillgångar 7 550 9 458

SUMMA TILLGÅNGAR 102 147 96 886

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 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 20 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 21 0 0

0 0

Långfristiga skulder

Lån av kommunen 17 76 203 76 203

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 15 172 12 610

VA-fond 22 3 650 2 920

95 025 91 733

Kortfristiga skulder

Överuttag VA-kollektivet 18 0 0

Leverantörsskulder 24 1 909 0

Skulder till Munkedals kommun 1 429 603

Skulder till koncernföretag inom Munkedals kommun 107 65

Skulder till intresseföretag 928 1 053

Aktuell skatteskuld 23 1 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 248 932

4 622 2 653

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  102 147 96 886

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

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys Not 2017 2016

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 1 0

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3 662 3 601

Justering 1 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 3 664 3 601

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 841 1 710

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 2 699 -2 063

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 204 3 248

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -11 490 -4 821

Avyttringar av finansiella tillgångar 225

Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 265 -4 821

Finansieringsverksamheten

Förändring avsättningar 0 -3 536

Upptagna lån 0 2 920

Inbetalda anläggningsavgifter 2 995 1 044

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 995 428

Årets kassaflöde -1 066 -1 145

Likvida medel vid årets början                                        17 6 626 7 771

Likvida medel vid årets slut                                             17 5 560 6 626
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Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredov-

isningslagen (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 % (fg år 5 %) 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 vissa av de materiella anläggnings-tillgångarna har 

skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter 

bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats 

upp i komponenter vilka skrivs av separat.

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 50 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 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”.



Noter till resultaträkningen

Noter

Not 1 Nettoomsättning
2017 2016

Fakturerade brukningsavgifter till 
Munkedals kommun

1 230 1 003

Fakturerade brukningsavgifter till  
koncernföretag inom Munkedals kommun

2 291 2 287

Fakturerade brukningsavgifter till övriga 17 530 17 518

Årets periodiserade anläggningsavgifter 433 325

Årets överuttag/underuttag  
brukningsavgifter

-730
-5 

022

Summa 20 754 16 111

Not 2 Övriga rörelsintäkter
2017 2016

Erhållna kommunala bidrag 723 805

Destruktionsintäkter slam – koncern- 
företag inom Munkedals kommun

42 493

Destruktionsintäkter slam – övriga 509 15

Övriga intäkter 119 15

Summa 1 393 1 328

Not 3 Övriga externa kostnader
2017 2016

Köp av tjänster från Västvatten AB  
(intresseföretag)

8 510 7 266

Elkostnader 1 862 1 787

Befarade skadestånd översvämningar 20 -3 212

Övriga driftkostnader 3 120 3 818

Summa 13 512 9 659

Not 4 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer
KPMG 2017 2016

Revisionsuppdrag 20 21

Andra tjänster 16 4

Summa 36 25

Not 5 Löner och ersättningar till styrelsen
2017 2016

Löner och ersättningar 46 64

(varav tantiem o.d.) 0 0

Sociala kostnader 10 24

(varav pensionskostnader) 0 0

Övriga personalkostnader 0 0

Summa 56 89

Not 6 Avskrivningar
2017 2016

Avskrivningar på VA-anläggningar 3 294 3 136

Avskrivningar på maskiner 721 688

Avskrivningar på inventarier 80 103

Summa 4 095 3 927

Not 7 Ränteintäkter
2017 2016

Ränteintäkter bankkonto 0 0

Ränteintäkter kortfristiga fordringar 30 56

Ränteintäkter skattekonto 0 0

Summa 30 56

Not 8 Räntekostnader
2017 2016

Räntekostnader till Munkedals kommun 1 971 1 830

Övriga räntekostnader 9 0

Summa 1 980 1 830

Not 9 Skatt på årets resultat
2017 2016

Skattekostnad 2017 1 0

Skattekostnad 2016 0 0

Summa 1 0

Gällande skattesats för bolaget är 22 %.

Upplysning: bolaget har inga leasingavtal utan enbart 
serviceavtal.

Hyresavtal lokal finns med 6 mån uppsägningstid.  
Hyra 10 tkr/år.

Nyttjanderättsavtal finns med 6 mån uppsägningstid. 
Hyra 10 tkr/år.
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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
2017 2016

Ej avdragsgilla kostnader 3 0

Ej skattepliktiga intäkter 0 0

Summa 3 0

Not 10 Förslag till vinstdisposition
2017 2016

Balanserade vinstmedel 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
2017 2016

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärde

146 080 139 827

Årets anskaffningar 8 695 6 253

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde 154 775 146 080

Ingående ackumulerade avskrivningar -66 982 -63 846

Årets avskrivningar -3 294 -3 136

Utgående ackumulerade avskrivningar -70 276 -66 982

Redovisat värde vid årets slut 84 499 79 098

Not 14 Pågående investeringar
2017 2016

Ingående nedlagda utgifter 3 139 5 409

Årets nedlagda utgifter 11 493 2 842

Under året överfört färdigställda -10 289 -5 112

Redovisat värde vid årets slut 4 343 3 139

2017-01-01 såldes 225 tkr av aktierna i Västvatten AB 
till Sotenäs Vatten AB. I samband med Sotenäs Vatten 
AB:s inträde sågs även ägarandelen över och i Munkedal 
Vatten AB:s fall minskade denna från 20 % till 11 %.

Noter till balansräkningen

Not 12 Maskiner och tekniska anläggningar
2017 2016

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärde

11 609 10 771

Årets anskaffningar 1 547 838

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde 13 156 11 609

Ingående ackumulerade avskrivningar -7 686 -6 997

Årets avskrivningar -721 -688

Utgående ackumulerade avskrivningar -8 407 -7 686

Redovisat värde vid årets slut 4 749 3 923

Not 13 Inventarier
2017 2016

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärde

3 079 3 079

Årets anskaffningar 43 0

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde 3 122 3 079

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 311 -2 208

Årets avskrivningar -80 -103

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 391 -2 311

Redovisat värde vid årets slut 731 768

Not 15 Andelar i intresseföretag
Västvatten AB 556901-9622 2017 2016

Säte Uddevalla Uddevalla

Andelar av röster och kapital 11 % 20 %

IB Bokfört värde 500 500

Årets försäljning -225 0

UB Eget kapitalandel 275 500

Resultatandel 0 0

Not 16 Uppskjuten skattefordran
2017 2016

Uppskjuten skattefordran på osäkra kund-
förluster

0 0

Summa 0 0



Not 19 Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter
2017 2016

Upplupna intäkter 150 0

Förutbetalda kostnader 78 0

Summa 228 0

Not 24 Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter
2017 2016

Upplupna elkostnader december 191 162

Övriga upplupna driftkostnader 57 770

Summa 248 932

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

Not 20 Antal aktier
2017 2016

Antal Aktier (st) 2 500 2 500

Summa 2 500 2 500

Not 21 Avsättningar
2017 2016

Befarade skadestånd 0 0

Summa 0 0

På grund av byte av affärssystem bokades leverantörs-
fakturor, som ankom sent i december 2016, upp som 
upplupna kostnader. Samtidigt betalades så många 
leverantörsfakturor som möjligt innan årsskiftet.

Not 25 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2017 2016

Ställda panter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga

Händelser efter balansdagen

Not 23 Skattefordran/Skatteskuld
2017 2016

Aktuell skattefordran 0 0

Aktuell skatteskuld 1 0

Summa 1 0

Not 22 VA-fond
2017 2016

IB VA fond 2 920 2 920

Överfört VA-fond 730

UB VA-fond 3 650 2 920
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Not 17 Lån av kommunen

2017 2016

Likvida medel kommunens 
bankkonto

5 560 6 626

Beviljad kredit 2 000 2 000

Utnyttjad kredit 0 0

Övrig fordran Munkedals 
kommun

274 935

Summa 5 834 7 561

Bolagets långfristiga upplåning sker genom revers till 
kommunen. Reversen är på 81 000 tkr, nyttjas gör 76 
203 tkr.

Utlåningsränta utgörs av genomsnittlig räntekostnad vid 
kommunens upplåning + en administrativ marginal på 
0,15 % inklusive utestående räntebindningar.

Bolaget har inte ställt någon säkerhet för 
koncernkontokrediten.

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

Not 18 Överuttag/underuttag VA-kollektivet
2017 2016

Överfört till VA-fond 2017 -730

Överuttag VA-kollektivet 2017 730

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

Överuttag VA-kollektivet t.o.m. 2016-12-31 5 022 5 022

Justering 2016 1 1

Överuttag VA-kollektivet t.o.m. 2015-12-31 92 92

Underuttag VA-kollektivet t.o.m. 2014-12-31 -3 302 -3 302

Överuttag VA-kollektivet t.o.m. 2013-12-31 297 297

Överuttag VA-kollektivet t.o.m. 2012-12-31 810 810

Summa 0 0
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Information om verksamheten

Sotenäs Vatten AB bildades 2016-11-11 som Fundamentet 

3715 AB. 2017-01-01 övertog Sotenäs Vatten AB VA-

verksamhetens anläggningstillgångar och inventarier till 

bokfört värde från Sotenäs kommun. VA-verksamhetens 

upparbetade överuttag och aktiverade VA-fond. Detta har 

avräknats i samband med bolagets förvärv.

Sotenäs Vatten är huvudman för den allmänna vatten-

försörjningen och avloppshanteringen i kommunen, vilket 

omfattar att producera och distribuera vatten av god 

kvalitet samt rena avloppsvatten och därmed förenliga 

verksamheter.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget 

tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt 

ägaren/i ägarens ställe.

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.

Den kommunala vattenförsörjningen kommer uteslutande 

från två sammankopplade ytvattentäkter och kommunens 

dricksvattenförsörjning sker från ett större vattenverk. 

Avloppsreningen klaras med hjälp av ett större verk samt 

ett något 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.

Topografi

Sotenäs kommun är en kommun med stor turistnäring 

som är tätbefolkad under sommarmånaderna men 

glesbefolkad under resterande del av året. Det finns både 

lands-bygd och kustnära boende men samhällena är 

koncentrerade kring kusten. Det finns en större tätort och 

ett flertal mindre. Sotenäs kommun definieras som ett 

sprickdals-landskap med inslag av fjordlandskap och i de 

yttre delarna skärgård.

Förvaltningsberättelse
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Ägarförhållande

Sotenäs Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Sotenäs 

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

av det gemensamma bolaget Västvatten AB.

Eget kapital

 

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 avloppsreningsverken 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 

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 0 tkr

Årets nyemission 2 500 tkr

UB Aktiekapital 2 500 tkr



3

Sotenäs Vatten AB • Årsredovisning 2017

blicka framåt och utmana oss själva. Miljöarbetet blir aldrig 

fullbordat utan ska vara en resa för ständig förbättring.

Väsentliga händelser under året

Första året för Sotenäs Vatten AB innebar att många 

praktiska frågor skulle lösas för att få budgetuppföljning, 

samverkan och planering att fungera.

Arbetet med att bygga en ny intagsledning och byta pump 

för råvattentäkten Tosteröds vatten blev klart i början på året.

Nödvattenplan steg ett är klar. Det innebär att storlek och 

plats för nödvattentankar är identifierade.

Under året har det jobbats intensivt med att öka 

kommunikationen med fiber. Avtal har slutits med flera 

fiberföreningar.

Ett extremt kraftigt skyfall fredagen veckan före mid-

sommarhelgen belastade delar av Sotenäs och gav 

stora problem i form av källaröversvämningar och stor 

belastning på nätet. Utredningar pågår för att se vad som 

kan förbättras för att minska påverkan vid nästa stora regn.

Sanering av området Örn/Knutsvik är klar. Det blev 

dyrare än budgeterat. Orsaken till det var delvis att 

bygghandlingen inte var komplett och delvis att en del 

schaktarbeten var svårare att utföra än väntat. Schakt-

problemen  innebar  att delvis nya lösningar fick tas fram 

under projektets genomförande för några fastigheter. Ett 

50-tal nya kunder kunde koppla in sig på vatten- och 

avloppsnätet i slutet på året.

Efter beslut i Svea Hovrätt, till kommunens fördel, god-

kändes den föreslagna särtaxan på Ramsvik. Ett 50-tal 

kunder fick en tilläggsfaktura i slutet på året.

Översyn av projekteringen av saneringsområde Orrvik/

Vansvik har gjorts. 

Kontroll gjordes av belastning/funktion över sommaren 

på Omholmen och Lökholmen avloppsreningsverk. 

Sammantaget framkom att båda verken är hårt belastade 

under sommaren. Lökholmen främst som en följd av 

antalet fastigheter som är påkopplade. Omholmen får 

periodvis avlopp med mycket högt Ph-värde vilket verket 

inte kan hantera. Inläckande saltvatten är också en 

utmaning för verket.

Gamla sjöledningen till Bohus Malmön är stängd pga 

läckage. Projektering av ny pågår.

Statusbedömningar av yttre anläggningar pågår. Detta görs 

för att få fram underlag för reinvesteringar kommande år.

Smögens vattentorn blev klassat som skyddsobjekt. 

Ljungbergets tryckstegringsstation är renoverad. Nya 

pumpar och elskåp.

På sluttampen av året gjordes en relining på Hamngatan 

i Kungshamn med syfte att minska inträngande 

saltvatten vid högvatten. 

Framtida utveckling

Under 2018 ska Orrvik och Vansvik förses med allmänt VA. 

Ny sjöledning ska läggas till Bohus Malmön.

På Nygatan i Kungshamn ska befintliga ledningar och 

kompletteras med en dagvattenledning.

Under året ska vattentornet i Smögen renoveras.

Arbetet fortsätter med prioriteringslistor för om- och 

nybyggnationer i Sotenäs.

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling sker via driftbolaget Västvatten 

som är medlem i branschföreningen Svenskt Vatten. 

Verksamheten inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) 

är till stor del inriktad mot tillämpad forskning och ut-

veckling av intresse för Svenskt Vattens medlemmar. 

Målet är att främja utvecklingen av ny kunskap inom 

områdets alla delar, stödja branschens behov av komp-

etensförsörjning samt se till att framtagen kunskap sprids. 

Utöver branschföreningen är Västvatten med i ett antal  

nätverk för forskning och utveckling. Starkast engag-

emang har Västvatten i DRICKS där vi är medfinansiär 

och aktiv i arbetsgrupper. DRICKS är en centrumbildning 

för dricksvattenforskning vid Chalmers, SLU och Lunds 

tekniska högskola, med målet att tillsammans med 

andra bidra till en säkrare dricksvattenförsörjning.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Behovet av rent vatten och vatten i tillräckliga kvantiteter 

är ständigt i fokus. Att trygga vattenresurserna från yttre 

påverkan är viktigt.

En överskuggande och tydlig trend är ökade 

krav från myndigheter, huvudmän och kunder. 

Vattenmyndigheten skapar åtgärdsprogram med stor 

hänsyn till miljön. Detta kan medföra krav på nya 

åtgärder på VA-anläggningar. 

Enligt Svenskt Vatten kommer taxorna behöva höjas i 

snabbare takt framöver beroende på investeringsbehov 



och ökande krav på vatten- och avloppstjänster. Dagens 

taxekollektiv betalar sannolikt inte sina kostnader, bero-

ende på hur tidigare finansiering av anläggningar har skett.

VA-verksamheten är kapitalintensiv och dagens låga  

ränteläge gör det gynnsamt att låna pengar till invest-

eringar. Bolaget har en hög skuldsättningsgrad och för-

ändringar i ränteläget har stor påverkan på den framtida 

kostnadsutvecklingen och brukningsavgiften. Förslag om 

införande av ränteavdragsbegränsningsregel i Svensk lag 

för att följa EU-direktiv skulle slå på VA-verksamheten. 

Ränteavdragsbegränsningen skulle innebära att räntan 

inte få dras av till fullo med åtföljande beskattning.

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.

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 avlopps-

mängd under sommarmånaderna.

Sotenäs ytvattenförekomster uppfyller i dagsläget miljö-

kvalitetsnormen måttlig ekologisk status och god kemisk 

status. Det övergripande miljöproblemet är övergödning.

På Dale vattenverk krävs det åtgärder för att säkerställa 

kvaliteten på dricksvattnet. I dagsläget är den biologiska 

statusen sådan att det uppstår kvalitetstörningar på 

vattnet som vattenverket i dagsläget inte kan hantera. 

Omholmen och Hunnebo reningsverk är idag mycket 

ansträngda, speciellt gäller detta sommarveckorna. 

Tillståndskraven är svåra att klara.

Avsättning av slam från reningsverken sker i huvudsak 

som sluttäckning av deponi. Deponierna är i stort slut-

täckta och detta ihop med nya myndighetskrav kräver 

nya alternativ för avsättning. I samarbete med Rambo, 

Uddevalla energi och Västvatten har det startats projekt för 

nya alternativ till framtida slamhantering. Oavsett lösning 

kan högre kostander för slamhanteringen förväntas.

Bolag och styrelse

Sotenäs Vatten AB har ingen egen personal utan köper 

alla sina tjänster av Västvatten AB. Sotenäs vatten 

AB:s styrelse består av sju ledamöter och högst fem 

4

Sotenäs Vatten AB • Årsredovisning 2017

suppleanter. Kommunfullmäktige i kommunen utser sina  

representanter till styrelsen samt vem som ska vara ord-

förande respektive vice ordförande. Dessa utses att ingå 

i styrelsen under mandatperioden på fyra år. Styrelsen 

inklusive suppleanter består av fyra kvinnor och åtta män.

Resultat och ställning

VA verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen 

vilket innebär att de nödvändiga kostnaderna per 

vattentjänst ska finansieras via motsvarande intäkt.  

Den taxefinansierade verksamheten får inte gå med vinst. 

Eventuella överuttag eller underuttag av brukningsavgifter 

redovisas som skuld/fordran till VA-kollektivet.

Årets underuttag uppgår till 1 596 tkr (fg år 531,1 tkr i 

överuttag). Totalt är kvarvarande överuttaget 468 tkr. 

Sedan tidigare har Sotenäs Vatten AB en VA-fond som är 

aktiverad och uppgår 2017-12-31 till 27 761 tkr.

Årets resultat

Sotenäs Vatten AB:s resultat för räkenskapsåret  

2017-01-01-2017-12-31 är 0 tkr. 

Förslag till vinstdisponering

Sotenäs Vatten AB:s resultat för räkenskapsåret 2017-

01-01-2017-12-31 är 0 tkr. Bolaget genererar ingen vinst 

och således ingen avkastning till moderbolaget eller ökar/

minskar sitt egna kapital. 

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel. Det 

finns således inget resultat att disponera.

Intäkter

Bolagets intäkter består till största delen av bruknings-  

och anläggningsavgifter från abonnenterna i taxe-

kollektivet. Denna taxa beslutas av kommunfullmäktige. 

Brukningsavgiften var oförändrad föregående år medan 

anläggningsavgiften ökade med  knappt 5 %.

Intäkter 56 Mkr

Brukningsavgifter
91 %

Övriga 
intäkter 1 %

Destruktions-
intäkter slam 

1 %

Överuttag(-) 
/underskott (+) 3 %

Periodiserade  
anläggnings- 
avgifter 4%

Kommunala 
bidrag 0 %
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Brukningsintäkten varierar över åren beroende på vatten-

förbrukningen som påverkar den rörliga delen av taxan. 

Kostnader

Kostnader 56 Mkr

Större delen av kostnaderna består av köpta tjänster från 

driftbolaget Västvatten AB samt avskrivningar. I Västvatten 

AB finns all personal.

Finansiering

Sotenäs Vatten AB finansieras i huvudsak via reverslån 

från Sotenäs kommun som i sin tur lånar upp kapital i 

enlighet med Sotenäs kommuns finanspolicy.

Låna via revers är tänkt som en kortsiktig lösning när 

bolaget startas, för att sedan gå över i egenfinansiering. 

Reverslånet gentemot Sotenäs kommun är på 235 838 tkr.

Nyckeltal 2017 2016
Andel ägarfinansiering 72 % - %

Sotenäs kommun finansierar Sotenäs Vatten AB till 72 %, 

dels via revers 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.

Räntekostnader

Just nu är det ett gynnsamt ränteläge och genomsnitts-

räntan inklusive räntesäkringskostnader har under året 

varit 0,6 %. Budgeterad ränta var 0,83 %. Lägre ränta än 

budgeterat har gett ett positivt utfall.

Investeringar

Investeringar har skett i bolaget under 2017 med 29 732 

tkr. Erlagda anläggningsavgifter uppgår till 20 174 tkr.

Investeringar 2017 2016
Reinvesteringar 8 542 -

Omvandlingsområde 21 190 -

Exploateringsområde 0 -

Bruttoinvesteringar 29 732 -

Fakturerade  
anläggningsavgifter

-20 174 -

Årets finansieringsbehov 
investeringar

9 558 -

 

Reinvesteringar under 2017 är en ny intagsledning till 

Tåsteröd vattenverk. Relining av centrala Kungshamn 

som har genomförts för att minska inläckaget av havs- 

vatten. Arbetet med att lägga nya spill-, dag- och  

vattenledningar i Nygatan har påbörjats. Omvandlings-

området Örn/Knutsvik har slutförts under året och 

projekteringen av Orrvik/Vansvik har påbörjats. Ingen 

exploatering har skett under året.

Anläggningsavgifter har under perioden fakturerats till  

ett belopp av 20 174 tkr. Framförallt är det cirka 50 

fastigheter i omvandlingsområdet Örn/Knutsvik som 

anslutits. 

Avskrivningar

Avskrivningar ökar i något lägre takt än budgeterat på 

grund av en lägre investeringstakt. I årets avskrivningar 

ingår en utrangering av Bohus Malmöns reningsverk på 

1 370 tkr.

Balansräkningen

Balansomslutning

Balansomslutningen 2017 är på 329 460 tkr. Balans-

omslutning är summan av tillgångssidan alternativt 

summan av skulder och eget kapital i ett företags 

balansräkning.

Anläggningstillgångar

Totalt har bolaget materiella anläggningstillgångar på 

299 128 tkr.

Finansiella anläggningstillgångar består av aktier i 

intresseföretaget Västvatten AB.

Likviditet

Bolaget har en likviditet på 288 %. Likviditet är ett mått 

på kortsiktig betalningsförmåga och vid 100 % är de 

Sotenäs Vatten AB • Årsredovisning 2017

Övriga 
driftskostnader 

18 %

Entreprenader 
7 %

Material och varor 
6 %

Personal- 
kostnader 1 %Avskrivningar 

25 %

Köp från 
Västvatten AB 

34 %

Elkostnader 
6 %

Ränte- 
kostnader 3 %
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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 betalnings-

förmåga. Bolagets soliditet är 1 %. Den låga soliditeten 

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 obeskat-

tade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent 

av balansomslutning.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

 

*Värdena innan 2017 är från Sotenäs kommun.

Internkontroll

Under 2017 har internkontroll genomförts ur ett kund-

perspektiv, genom att följa ett projekt från ax till färdig 

limpa. De granskade områdena är:

• Information ur ett kundperspektiv

• Fakturering ur ett kundperspektiv

• Granskning av ekonomiskt utfall (har projektet hållit 

sig inom beslutade ramar.)

Inga allvarliga brister upptäcktes.

Flerårs- 
översikt 2017 2016 2015 2014

Total  
omsättning (tkr)

55 855 56 854* 54 723* 49 406*

Balans- 
omslutning (tkr)

329 460 351 411* 341 976* 323 305*

UB lån (tkr) 235 838 283 622* 277 610* 260 882*

Genomsnittlig  
ränta (%)

0,6 - - -



7

Sotenäs Vatten AB • Årsredovisning 2017

Resultaträkning

Sotenäs Vatten AB

Resultaträkning (tkr) Not Resultat 2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 55 070

Övriga rörelseintäkter 2 785

Summa intäkter 55 855

Rörelsens kostnader

Material och varor -3 493

Entreprenader -3 938

Övriga externa kostnader 3,4 -32 547

Personalkostnader 5 -262

Avskrivningar 6 -14 207

Summa kostnader -54 447

Rörelseresultat 1 408

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 7 11

Räntekostnader 8 -1 416

Summa efter finansiella poster 3

Skatt på årets resultat 9 -3

Årets resultat 0

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



Balansräkning

Balansräkning (tkr) Not 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

VA-anläggningar 11 267 703

Maskiner och tekniska anläggningar 12 2 014

Inventarier 13 101

Pågående investeringar 14 29 310

299 128

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 15 725

Uppskjuten skattefordran 16 0

725

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 2 023

Fordringar hos Sotenäs kommun 17 27 383

Fordringar hos koncernföretag inom Sotenäs kommun 22

Underuttag VA-kollektivet 18 0

Övriga fordringar 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 179

29 607

Summa omsättningstillgångar 29 607

SUMMA TILLGÅNGAR 329 460

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 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 20 2 500

2 500

Fritt eget kapital

Årets resultat 0

0

Summa eget kapital 2 500

Avsättningar

Övriga avsättningar 21 0

0

Långfristiga skulder

Lån av kommunen 17 235 838

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 22 53 091

VA-fond 23 27 761

316 690

Kortfristiga skulder

Överuttag VA-kollektivet 18 468

Leverantörsskulder 3 366

Skulder till Sotenäs kommun 1 864

Skulder till koncernföretag inom Sotenäs kommun 49

Skulder till intresseföretag 1 733

Aktuell skatteskuld 24 3

Övriga skulder 1 808

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 979

10 270

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  329 460

Balansräkning forts.



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

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys Not 2017

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 3

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 11 636

Justering -2

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 11 637

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -2 295

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 10 270

Kassaflöde från den löpande verksamheten 19 612

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -313 335

Förvärv av finansiella tillgångar -725

Kassaflöde från investeringsverksamheten -314 060

Finansieringsverksamheten

Nyemission 2 500

Upptagna lån 235 838

Inbetalda/övertagna anläggningsavgifter 55 661

VA-fond 27 761

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 321 760

Årets kassaflöde 27 312

Likvida medel vid årets början                                        17 0

Likvida medel vid årets slut                                             17 27 312
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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 5 % 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 anskaff-

ningsvärde 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 till-

verkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp  

har räknats in i anskaffningsvärdet.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har 

skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter 

bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats 

upp i komponenter vilka 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 

nytttjandeperiod 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 50 år
 

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationella 

leasingavtal.

Leasingavgifterna, inklusive förhöjd förstagångshyra men 

exklusive utgifter för tjänster som försäkring och under- 

håll, 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”.



Noter till resultaträkningen

Noter

Not 1 Nettoomsättning
2017

Fakturerade brukningsavgifter till Sotenäs kommun 1 377

Fakturerade brukningsavgifter till koncernföretag 
inom Sotenäs kommun

4 660

Fakturerade brukningsavgifter till övriga 43 152

Årets upplösning av investeringsfond 1 715

Årets periodiserade anläggningsavgifter 2 570

Årets överuttag/underuttag brukningsavgifter 1 596

Summa 55 070

Not 2 Övriga rörelsintäkter
2017

Erhållna kommunala bidrag 0

Destruktionsintäkter slam  
– Koncernföretag inom Sotenäskommun

0

Destruktionsintäkter slam – övriga 360

Övriga intäkter 425

Summa 785

Not 3 Övriga externa kostnader
2017

Köp av tjänster från Västvatten AB (intresseföretag) 19 226

Elkostnader 3 506

Befarade skadestånd översvämningar 36

Övriga driftkostnader 9 779

Summa 32 547

Not 4 Rörelsekostnader
Arvode och kostnadsersättningar till revisorer

KPMG 2017

Revisionsuppdrag 39

Andra tjänster 0

Summa 39

Nyttjanderättsavtal

Inom ett år 0

Mellan ett till fem år 1 133

Senare än fem år 0

Summa 1 133

Årets redovisade nyttjanderättsavtalskostnad 1 133

Not 5 Löner och ersättningar till styrelsen
2017

Löner och ersättningar 141

(varav tantiem o.d.) 0

Sociala kostnader 23

(varav pensionskostnader) 0

Övriga personalkostnader 98

Summa 262

Not 6 Avskrivningar
2017

Avskrivningar på VA-anläggningar 12 545

Utrangering VA-anläggningar 1 370

Avskrivningar på maskiner 292

Avskrivningar på inventarier 0

Summa 14 207

Not 7 Ränteintäkter
2017

Ränteintäkter bankkonto 0

Ränteintäkter kortfristiga fordringar 11

Ränteintäkter skattekonto 0

Summa 11

Not 8 Räntekostnader
2017

Räntekostnader till Sotenäs kommun 1 415

Övriga räntekostnader 1

Summa 1 416

Not 9 Skatt på årets resultat
2017

Skattekostnad 2017 3

Skattekostnad 2016 -

Summa 3

Gällande skattesats för bolaget är 22 %.

Avstämning skatt på årets resultat
2017

Ej avdragsgilla kostnader 12

Ej skattepliktiga intäkter 0

Summa 12

12

Sotenäs Vatten AB • Årsredovisning 2017

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

Upplysning: Nyttjanderättsavtal (arrende) finns med  
12 mån uppsägningstid.
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Not 10 Förslag till vinstdisposition
2017

Balanserade vinstmedel 0

Årets resultat 0

Summa 0

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

Not 11 VA-anläggningar
2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 0

Anskaffningsvärden övertagna vid bolagisering 456 759

Årets anskaffningar 515

Årets utrangeringar -2 343

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 454 931

Ingående ackumulerade avskrivningar 0

Ackumulerade avskrivningar övertagna 
vid bolagisering

-179 369

Årets avskrivningar -10 202

Årets ackumulerade avskrivningar 2 343

Utgående ackumulerade avskrivningar -187 228

Redovisat värde vid årets slut 267 703

Not 14 Pågående investeringar
2017

Ingående nedlagda utgifter 0

Pågående investeringar övertagna vid bolagisering 4 887

Årets nedlagda utgifter 29 733

Under året överfört färdigställda -5 310

Redovisat värde vid årets slut 29 310

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. 

Noter till balansräkningen

Not 12 Maskiner och tekniska anläggningar
2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 0

Anskaffningsvärden övertagna vid bolagisering 3 247

Årets anskaffningar 954

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 4 201

Ingående ackumulerade avskrivningar 0

Ackumulerade avskrivningar övertagna 
vid bolagisering

-1 903

Årets avskrivningar -284

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 187

Redovisat värde vid årets slut 2 014

Not 13 Inventarier
2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 0

Anskaffningsvärden övertagna vid bolagisering 3 893

Årets anskaffningar 108

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 4 001

Ingående ackumulerade avskrivningar 0

Ackumulerade avskrivningar övertagna vid bolagi-
sering

-3 893

Årets avskrivningar -7

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 900

Redovisat värde vid årets slut 101

Not 15 Andelar i intresseföretag
Västvatten AB 556901-9622 2017

Säte Uddevalla

Andelar av röster och kapital 29 %

IB Bokfört värde 05

Årets köp 725

UB Eget kapitalandel 725

Resultatandel 0

Not 16 Uppskjuten skattefordran
2017

Uppskjuten skattefordran på osäkra kundförluster 0

Summa 0



Not 19 Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter
2017

Upplupna intäkter 69

Förutbetalda kostnader 110

Summa 179

Not 22 Lån
2017

Ingående inbetalda värden 0

Övertagna värden från Sotenäs kommun 45 121

Årets inbetalningar värden 20 174

Utgående inbetalda värde 65 295

Ingående upplösta periodiserade värden 0

Övertagna värden från Sotenäs kommun -9 634

Årets upplösning -2 570

Utgående upplösta periodiserade värden -12 204

Redovisat värde vid årets slut 53 091

Not 25 Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter
2017

Upplupna elkostnader december 333

Övriga upplupna driftkostnader 646

Summa 979

Kommunfullmäktige antog en lägre ökning på bruknings-
taxan än begärt vilket ger en budgeterad lägre intäkt 2018 
på 497 tkr. En kostnad för rivning av Uleberg reningsverk 
tillkommer. 

Not 20 Antal aktier
2017

Antal Aktier (st) 2 500

Summa 2 500

Not 21 Avsättningar
2017

Befarade skadestånd 0

Summa 0

Not 26 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2017

Ställda panter Inga

Eventualförpliktelser Inga

Händelser efter balansdagen

Not 24 Skattefordran/Skatteskuld
2017

Aktuell skattefordran 0

Aktuell skatteskuld 3

Summa 3

Not 23 VA-fond
2017

Ingående VA fond 29 476

Årets periodiseringar -1 715

Redovisat värde vid årets slut 27 761
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Not 18 Överuttag/underuttag VA-kollektivet
2017

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

Underuttag VA-kollektivet 2017 1 596

Summa 468

Not 17 Lån av kommunen

2017

Likvida medel kommunens bankkonto 27 312

Beviljad kredit 2 000

Utnyttjad kredit 0

Övrig fordran Sotenäs kommun 71

Summa 27 383

Bolagets långfristiga upplåning sker genom revers till 
kommunen. Reversen är på 235 838 tkr.

Utlåningsränta utgörs av genomsnittlig räntekostnad vid 
kommunens upplåning + en administrativ marginal på 
0,15 % inklusive utestående räntebindningar.

Bolaget har inte ställt någon säkerhet för 
koncernkontokrediten.

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

Uddevalla Vatten är huvudman för den allmänna vatten-

försörjningen och avloppshanteringen i kommunen, vilket 

omfattar att producera och distribuera vatten av god 

kvalitet samt rena avloppsvatten och därmed förenliga 

verksamheter. 

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget 

tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt 

ägaren/i ägarens ställe.

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 be-byggelse. 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 Västvatten AB 

och upprättar koncernredovisning.

Förvaltningsberättelse
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Eget kapital

Bundet eget kapital
IB Aktiekapital 10 000 tkr

Årets förändring 0 tkr

UB Aktiekapital 10 000 tkr

 

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  

avloppsreningsverken behandling av hushållens och indu-

strins 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.

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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Väsentliga händelser under året

Tillgång till reservvatten är alltid aktuellt och en ledning 

byggs nu mellan Uddevalla och Orust för att kunna förse 

varandra med reservvatten. Dessutom kommer Uddevalla 

Vatten AB att sälja dricksvatten till Orust kommun. 

Ledningen kommer att färdigställas under 2018.

Nya vatten- och spillvattenledningar mellan Ammenäs 

och Ammenäs brygga färdigställdes i början på året. Båda 

ledningarna behövs för att säkra redundansen i systemen.

För att säkra tillgång till råvatten har reservvattenintaget 

i Bäveån byggts om i sin helhet. Projektering för om-

byggnad av intaget vid Köperedssjöarna samt själva 

råvattenledningen är klar och arbete med att renovera 

intaget har påbörjats. 

Fagerhults avloppsreningsverk är renoverat och ombyggt 

för större kapacitet. Skredsviks avloppsreningsverk ska 

renoveras. Diskussion förs med Uddevalla kommun om 

val av lösning. 

Junogatans nya pumpstation och spillvattenledningar 

gjordes klart i början på året. En viktig motor i södra delen 

av Uddevalla centrum har därmed blivit klar.

Delar av västra Gröngatan har försetts med nya VA-

ledningar samt kompletterats med dagvattenledning. 

Ledningar har också bytts på delar av Kungstorget inför 

kommunens omläggning.

Sunningebacken etapp 1B blev klar i slutet på året. 50 m  

VA-ledning och ombyggd tryckstegringsstation möjliggör 

utbyggnad av VA inom omkringliggande områden.

Exploateringsområdet Sundstrand 2 inklusive en ny 

vattenreservoar samt exploateringsområdet Grytingen 

färdigställdes under året.

Slamcentrifugen på Skansverket byttes till en slamskruv-

press. En förändring som sparar mycket energi och ger en 

mycket bättre arbetsmiljö.

Under året var vi tvungna att sluta ta emot externt fett på 

Skansverket. Återkommande stora störningar och stopp i 

renshanteringen var orsaken.

Framtida utveckling

Projektering av ny reservoar i Uddevalla centrum ska er-

sätta befintlig reservoar på Kolgårdsberget (från ca 1900).

Vattentäktsutredning pågår för Skredsvik för att säkra 

vattentillgången för nuvarande verksamhetsområde och 

hela den sammanhängande bebyggelsen i Skredsvik.  

Renovering av Skredsvik avloppsreningsverk skall göras. 

Diskussion pågår med kommunens miljösida för val av 

lämplig lösning.

Projektering av överföringsledning till Hässleröd pågår 

under året.

Vattenskyddsområdet i kommunen skall skyltas upp 

under året som ett led i att säkra tillgången. Arbetet med 

renovering/nybygge av råvattenledningen och intaget i 

Köperedssjöarna fortsätter under året.

Sjöledningen mellan Åh och Slussen färdigställs under 

året och projektering för reservoar i Åh startar under året.

Saneringarna längs Fräknestranden, i Utby och i 

Sunningen fortsätter under året.

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling sker via driftbolaget Västvatten 

som är medlem i branschföreningen Svenskt Vatten. 

Verksamheten inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) 

är till stor del inriktad mot tillämpad forskning och ut-

veckling av intresse för Svenskt Vattens medlemmar. 

Målet är att främja utvecklingen av ny kunskap inom 

områdets alla delar, stödja branschens behov av kompe-

tensförsörjning samt se till att framtagen kunskap sprids. 

Utöver branschföreningen är Västvatten med i ett antal  

nätverk för forskning och utveckling. Starkast engage-

mang har Västvatten i DRICKS där vi är medfinansiär 

och aktiv i arbetsgrupper. DRICKS är en centrumbildning 

för dricksvattenforskning vid Chalmers, SLU och Lunds 

tekniska högskola, med målet att tillsammans med 

andra bidra till en säkrare dricksvattenförsörjning.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Behovet av rent vatten och vatten i tillräckliga kvantiteter 

är ständigt i fokus. Att trygga vattenresurserna från yttre 

påverkan är viktigt.

En överskuggande och tydlig trend är ökade krav från  

myndigheter, huvudmän och kunder. Vattenmyndigheten 

skapar åtgärdsprogram med stor hänsyn till miljön. Detta 

kan medföra krav på nya åtgärder på VA-anläggningar. 

Enligt Svenskt Vatten kommer taxorna behöva höjas i 

snabbare takt framöver beroende på investeringsbehov 

och ökande krav på vatten- och avloppstjänster. Dagens 

taxekollektiv betalar sannolikt inte sina kostnader, bero-

ende på hur tidigare finansiering av anläggningar har skett.



Kommunen är växande och det medför ökade investe-

ringsbehov framförallt i utbyggnad av ledningsnätet  

och ökad kapacitet i befintligt nät.

VA-verksamheten är kapitalintensiv och dagens låga ränte- 

läge gör det gynnsamt att låna pengar till investeringar. 

Bolaget har en hög skuldsättningsgrad och förändringar 

i ränteläget har stor påverkan på den framtida kostnads-

utvecklingen och brukningsavgiften. Förslag om införande 

av ränteavdragsbegränsningsregel i Svensk lag för att  

följa EU-direktiv skulle slå på VA-verksamheten. Ränte-

avdragsbegränsningen skulle innebära att räntan inte få 

dras av till fullo med åtföljande beskattning.  

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.

Avsättning av slam från reningsverken har fram till nu 

skett som sluttäckning av deponi. Deponierna är i stort 

sluttäckta och detta ihop med nya myndighetskrav kräver 

nya alternativ för avsättning. I samarbete med Rambo, 

Uddevalla energi och Västvatten har det startats projekt 

för nya alternativ till framtida slamhantering. Framtidens 

slamhantering kommer att bli dyrare.

Bolag och styrelse

Uddevalla Vatten AB har ingen egen personal utan köper 

alla sina tjänster av Västvatten AB.

Uddevalla vatten AB:s styrelse består av sju ledamöter 

och högst fem suppleanter. Kommunfullmäktige i kom-

munen 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 fyra 

kvinnor och åtta män.

Resultat och ställning

VA-verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen 

vilket innebär att de nödvändiga kostnaderna per vatten-

tjänst ska finansieras via motsvarande intäkt. Den taxe- 

finansierade verksamheten får inte gå med vinst. Event-

uella överuttag eller underuttag av brukningsavgifter 

redovisas som skuld/fordran till VA-kollektivet.

Årets överuttag uppgår till 16 564 tkr (fg år 20 114 tkr i över- 

uttag). Överuttaget avsätts i VA-fond att användas till råvat-

tenledning Marieberg. Totalt består VA-fonden av 66 821 tkr
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Årets resultat

Uddevalla Vatten AB:s resultat för räkenskapsåret 2017-

01-01-2017-12-31 är 0 tkr. 

Förslag till vinstdisponering

Uddevalla Vatten AB:s resultat för räkenskapsåret 2017-

01-01 – 2017-12-31 är 0 tkr. Bolaget genererar ingen vinst 

och således ingen avkastning till moderbolaget eller ökar/

minskar sitt egna kapital.

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel. Det 

finns således inget resultat att disponera.

Intäkter

Bolagets intäkter består till största delen av bruknings- och 

anläggningsavgifter från abonnenterna i taxekollektivet. 

Denna taxa beslutas av kommunfullmäktige. Både 

bruknings- och anläggningsavgifterna är oförändrad 

sedan föregående år. 

Intäkter 102 Mkr

Brukningsintäkten varierar över åren beroende på vatten-

förbrukningen som påverkar den rörliga delen av taxan.

Nya verksamhetsområden där vatten, spillvatten och  

dagvatten anläggs samt strötomter som ansluts i efter-

hand gör att brukningsavgiften har ökat från föregående år. 

Ökningen på brukningsavgifterna blev 1,2 % jämfört med 

föregående års utfall. 

Kostnader

Kostnader 102 Mkr

Överuttag(-) 
12 %0 %

Periodiserade  
anläggningsavgifter 4 %

Brukningsavgifter 
81 %

Destruktionsintäkter  
slam 3 %

Övriga intäkter 
0 %

Statliga bidrag 
0 %

Köp från 
Västvatten AB 

33 %

Övriga  
driftkostnader 14 %

Avskrivningar 
23 %

El och  
värme 7 %

Material och varor 7 %

Entreprenad 7 %

Personal/styrelse 0 %

Räntenetto 9 %
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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 

finanspolicyn. All utlåning från internbanken sker via  

koncernkontosystemet. Bolaget betalar en ränta som 

motsvarar genomsnittet av internbankens upplånings-

kostnad inklusive räntesäkringskostnader jämte en indiv-

iduell marginal som för Uddevalla Vatten AB är 4 punkter.

Utnyttjat belopp vid årets utgång är 486 168 tkr (fg år 491 

955 tkr).

Nyckeltal 2017 2016
Andel ägarfinansiering 60 % 66 %

Uddevalla kommun finansierar Uddevalla Vatten AB 

till 60 %, 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.

Räntekostnader

Just nu är det ett gynnsamt ränteläge och genomsnitts-

räntan inklusive räntesäkringskostnader har under året varit 

1,72 % (fg år 1,68 %). Budgeterad ränta var 2,05 %. Låg 

ränta samt lägre investeringstakt än beräknat har gett ett 

positivt utfall.

Investeringar

Investeringar har skett i bolaget under 2017 med 99 412 tkr  

(fg år 85 282 tkr). Erlagda anläggningsavgifter uppgår till 

54 254 tkr (fg år 26 892 tkr).

Investeringar 2017 2016
Reinvesteringar 27 585 42 877

Råvattenledning Marieberg 12 144 2 440

Omvandlingsområde 39 477 27 626

Exploateringsområde 20 206 12 340

Bruttoinvesteringar 99 412 85 282

Fakturerade anläggningsav-
gifter

-54 254 -26 892

Årets finansieringsbehov 
investeringar 45 158 58 391

Reinvesteringar som det har arbetats med under 2017 

är bland annat Orust sjöledning, ombyggnation av 

Fagerhults reningsverk, råvattenledning och Gröngatan. 

Omvandlingsområden längs Fräknestranden fortskrider 

och Sunningebacken etapp 1 B är färdigställd. 

Exploatering under året har bland annat varit den kom-

munala exploateringen Sundstrand etapp 2. Grytingen 

har färdigställts och Furuhall och Överby har påbörjats. 

Anläggningsavgifter har under perioden fakturerats till 

ett belopp av 54 254 tkr. Framförallt är det fastigheter 

i omvandlingsområdet Fräknestranden som anslutits 

samt exploateringar på Furuhall, Anfasteröd och 

Grytingen samt EOL. 

Avskrivningar

Avskrivningar ökar i något lägre takt än budgeterat på 

grund av en lägre investeringstakt och aktivering av 

tillgångar senare än budgeterat.

Koncernen

Uddevalla Vatten AB:s koncern består av Uddevalla 

Vatten AB och Västvatten AB.

Balansräkning 

Balansomslutning

Balansomslutningen 2017 är på 833 100 tkr (fg år  

758 881 tkr). Skillnaden på 74 219 tkr beror på ökning 

av anläggningstillgångar på tillgångssidan och ökning 

av förutbetalda anläggningsavgifter på skuldsidan samt 

leverantörsskulder.

Balansomslutning är summan av tillgångssidan 

alternativt summan av skulder och eget kapital i ett 

företags balansräkning.

Anläggningstillgångar

Totalt har bolaget materiella anläggningstillgångar på  

811 702 tkr (fg år 736 983 tkr).

Finansiella anläggningstillgångar består av aktier i 

koncernföretaget Västvatten AB, minskningen från 

föregående år beror på försäljning av aktier till nya 

delägaren Sotenäs Vatten AB.

Likviditet

Bolaget har en likviditet på 72 % (fg år 153 %). Likviditet 

Uddevalla Vatten AB • Årsredovisning 2017
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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 betalningsför-

måga. Bolagets soliditet är 1 % (fg år 1 %). Den låga solidit-

eten 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 obeskat-

tade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent 

av balansomslutning.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag de 

senaste fem åren.

Flerårs- 
översikt 2017 2016 2015 2014 2013

Total  
omsättning 

(tkr)
102 453 98 679 95 526 101 419 102 137

Balans- 
omslutning 

(tkr)
833 100 758 881 699 994 666 158 635 601

UB lån (tkr) 486 168 491 955 459 428 481 968 494 518

Genom- 
snittlig  

ränta (%)
1,72 1,68 1,85 - -

Internkontroll

Under 2017 har internkontroll genomförts ur ett 

kundperspektiv, genom att följa ett projekt från ax till 

färdig limpa. De granskade områdena är:

• Information ur ett kundperspektiv

• Fakturering ur ett kundperspektiv

• Granskning av ekonomiskt utfall (har projektet hållit 

sig inom beslutade ramar.)

Inga allvarliga brister upptäcktes.
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Resultaträkning

Uddevalla Vatten AB UVAB UVAB-koncern

Resultaträkning (tkr) Not Resultat 2017 Resultat 2016 Resultat 2017 Resultat 2016

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 99 052 94 082 99 052 94 082

Övriga rörelseintäkter 2 3 401 4 597 39 100 26 365

Summa intäkter 102 453 98 679 138 152 120 447

Rörelsens kostnader

Material och varor -6 913 -6 157 -7 212 -6 499

Entreprenader -6 883 -5 637 -6 928 -5 840

Övriga externa kostnader 3,4 -55 986 -55 747 -29 259 -28 190

Personalkostnader 5 -385 -427 -62 302 -49 084

Avskrivningar och nedskrivningar 6 -23 649 -22 503 -23 840 -22 593

Summa kostnader -93 816 -90 471 -129 541 -112 207

Rörelseresultat 8 637 8 208 8 611 8 240

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 7 106 73 211 75

Räntekostnader 8 -8 732 -8 277 -8 759 -8 290

Summa efter finansiella poster 11 4 63 25

Skatt på årets resultat 9 -11 -4 -63 -25

Årets resultat 0 0 0 0

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



Balansräkning
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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Uddevalla Vatten AB UVAB UVAB-koncern

Balansräkning (tkr) Not 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Programvarulicenser 11 67 178 67 178

67 178 67 178

Materiella anläggningstillgångar

VA-anläggningar 12 692 457 650 850 692 457 650 850

Maskiner och tekniska anläggningar 13 25 996 17 285 25 996 17 285

Inventarier 14 1 435 1 440 2 952 3 149

Bilar och transportmedel 15 0 0 0 0

Pågående investeringar 16 91 814 67 407 91 814 67 407

811 702 736 983 813 219 738 691

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 17 1 325 1 625 0 0

Långfristig kundfordran VA 0 0 0 0

Uppskjuten skattefordran 18 0 0 0 0

1 325 1 625 0 0

Summa anläggningstillgångar 813 094 738 786 813 286 738 869

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 18 175 13 121 14 413 13 315

Fordringar hos Uddevalla kommun 231 187 231 187

Fordringar hos koncernföretag inom 
Uddevalla kommun 954 3 311 954 3 311

Övriga fordringar 29 3 175 10 530 6 852

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

19
617 302 2 625 1 583

Kassa och bank 0 1 599 848

20 006 20 096 30 353 26 096

Summa omsättningstillgångar 20 006 20 096 30 353 26 096

SUMMA TILLGÅNGAR  833 100 758 881 843 639 764 966
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Balansräkning forts.

Uddevalla Vatten AB UVAB UVAB-koncern

Balansräkning (tkr) Not 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 20 10 000 10 000 10 000 10 000

Minoritetsintresse 0 0 1 175 876

10 000 10 000 11 175 10 875

Fritt eget kapital

Årets resultat 0 0 0 0

0 0 0 0

Summa eget kapital 10 000 10 000 11 175 10 875

Långfristiga skulder

Lån av kommunen 21 486 168 491 955 486 168 491 955

Förutbetalda intäkter från  
anläggningsavgifter

22
242 389 193 537 242 389 193 537

VA-fond 23 66 821 50 285 66 821 50 285

795 378 735 777 795 378 735 777

Kortfristiga skulder

Överuttag VA-kollektivet 24 0 0 0 0

Leverantörsskulder 26 15253 38 16 743 41

Skulder till Uddevalla kommun 4 354 0 4 354 0

Skulder till koncernföretag inom  
Uddevalla kommun 694 222 749 581

Skulder till koncernföretag (Västvatten AB) 3 796 5 567 0 0

Aktuell skatteskuld 25 16 4 93 38

Övriga skulder 985 2 746 5 450 5 891

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

26
2 624 4 527 9 697 11 763

27 722 13 104 37 086 18 314

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  833 100 758 881 843 639 764 966



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 2017 2016 2017 2016
Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 11 4 63 4

Justering för poster som inte  
ingår i kassaflödet 18 204 17 216 18 396 17 306

Justering -12 -4 -64 -5

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 18 203 17 216 18 395 17 305

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+)  
av rörelsefordringar 90 1 447 -3 506 -876

Ökning(+)/Minskning(-)  
av rörelseskulder 14 618 -15 358 18 773 -15 684

Kassaflöde från den  
löpande verksamheten 32 911 3 305 33 662 745

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstill-
gångar -98 257 -82 848 -98 257 -84 174

Avyttringar av finansiella tillgångar 300 300

Kassaflöde från  
investeringsverksamheten -97 957 -82 848 -97 957 -84 174

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån -5 787 32 527 -5 787 32 527

Inbetalda anläggningsavgifter 54 297 26 892 54 297 26 892

Avsättning till VA-fond 16 536 20 113 16 536 20 113

Amortering av lån 0 11 0 11

Kassaflöde från  
finansieringsverksamheten 66 046 79 543 65 046 79 543

Årets kassaflöde 0 0 751 -3 886

Likvida medel vid årets början          21 0 0 848 4 734

Likvida medel vid årets slut               21 0 0 1 599 848
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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 till- 

gångar och skulder samt intäkter och kostnader medräkn- 

as i sin helhet även för delägda dotterföretag. Minoritets-

intresse 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 

lång-fristig 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 anskaffn-

ingsvärde 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 till-

verkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp 

har räknats in i anskaffningsvärdet.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har 

skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter 

bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats 

upp i komponenter vilka 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.

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 50 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.



12

Uddevalla Vatten AB • Årsredovisning 2017

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.

Noter till resultaträkningen

Noter

Not 1 Nettoomsättning

UVAB UVAB-koncern

2017 2016 2017 2016

Fakturerade brukningsavgifter till  
Uddevalla kommun 7 798 7 159 7 798 7 159

Fakturerade brukningsavgifter till  
koncernföretagen inom Uddevalla kommun 19 594 20 011 19 594 20 011

Årets upplösning av investeringsfond 28 0 28 0

Fakturerade brukningsavgifter till övriga 82 751 81 739 82 751 81 739

Årets periodiserade anläggningsavgifter 5 445 5 287 5 445 5 287

Årets överuttag brukningsavgifter -16 564 - 20 114 -16 564 - 20 114

Summa 99 052 94 082 99 052 94 082

Not 2 Övriga rörelseintäkter

UVAB UVAB-koncern

2017 2016 2017 2016

Destruktionsintäkter slam – koncernföretag 
inom Uddevalla kommun 185 2 559 185 2 559

Destruktionsintäkter slam – övriga 3 213 260 3 213 260

Erhållna statliga bidrag 0 455 267 838

Övriga intäkter 3 1 324 35 435 22 708

Summa 3 401 4 597 39 100 26 365

Not 3 Övriga externa kostnader

UVAB UVAB-koncern

2017 2016 2017 2016

Köp av tjänster från Västvatten AB  
(koncernföretag) 34 225 37 564 0 0

El- och värmekostnader 7 308 7 131 7 308 7 131

Övriga driftkostnader 14 453 11 052 21 951 21 059

Summa 55 986 55 747 29 259 28 190
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Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

UVAB UVAB-koncern

KPMG 2017 2016 2017 2016

Revisionsuppdraget 34 54 72 54

Andra tjänster 16 0 61 0

Summa 50 54 133 54

Not 5 Löner och ersättningar styrelse och VD

UVAB UVAB-koncern

2017 2016 2017 2016

Löner och ersättningar styrelse  
 (UVAB-koncernen innehåller också VD) 284 288 1 550 1 635

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

Sociala kostnader styrelse  
(UVAB-koncernen innehåller också VD) 92 111 1 058 632

(varav pensionskostnader) 0 0 726 342

Övriga personalkostnader  
(UVAB-koncernen innehåller också VD) 9 28 632 428

Summa 385 427 3 240 2 695

I UVAB-koncernen är löneskatt på pensioner med 347 tkr med i utfallet på sociala kostnader och pensionskostnader.

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

2017 2016 2017 2016

Löner och ersättningar 0 0 41 443 31 385

Sociala kostnader 0 0 16 154 13 761

(Varav pensionskostnader) 0 0 2 323 2 909

Övriga personalkostnader 0 0 1 465 1 244

Summa 0 0 59 062 46 390

Not 6 Avskrivningar

UVAB UVAB-koncern

2017 2016 2017 2016

Avskrivningar på immateriella  
anläggningstillgångar 111 111 111 111

Avskrivningar på VA-anläggningar 21 490 20 941 21 490 20 941

Avskrivningar på maskiner 1 927 1 331 1 927 1 331

Avskrivningar på inventarier 120 120 312 210

Avskrivningar på fordon 0 0 0 0

Summa 23 649 22 503 23 840 22 593
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Not 7 Ränteintäkter

UVAB UVAB-koncern

2017 2016 2017 2016

Ränteintäkter bankkonto 0 0 0 0

Ränteintäkter kortfristiga fordringar 105 70 211 70

Ränteintäkter skattekonto 1 3 0 5

Summa 106 73 211 75

Not 8 Räntekostnader

UVAB UVAB-koncern

2017 2016 2017 2016

Räntekostnader till Uddevalla kommun 8 721 8 276 8 721 8 276

Övriga räntekostnader 11 1 38 14

Summa 8 732 8 277 8 759 8 290

Not 10 Förslag till vinstdisposition

UVAB UVAB-koncern

2017 2016 2017 2016

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

2017 2016 2017 2016

Skattekostnad 2017 11 63

Skattekostnad 2016 4 25

Summa 11 4 63 25

Årets skattekostnad i Uddevalla Vatten avser skatt på ej avdragsgilla kostnader, 49 tkr, intäkter 1 tkr.  
Årets skattekostnad i Uddevalla kommunkoncern avser skatt på ej avdragsgilla kostnader, 281 tkr, intäkter - 1 tkr. 
Gällande skattesats för bolaget är 22 %.

Upplysning Operationell leasing och hyresavtal: Bolaget har inga leasingavtal utan enbart serviceavtal. 
Hyresavtal lokal finns med 9 mån uppsägningstid. Hyra ca: 150 tkr/år.

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel. Det finns således inget resultat att disponera.
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Not 11 Immateriella anläggningar

UVAB UVAB-koncern

2017 2016 2017 2016

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 333 259 333 259

Årets anskaffningar 0 74 0 74

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 333 333 333 333

Ingående ackumulerade avskrivningar -155 -44 -155 -44

Årets avskrivningar -111 -111 -111 -111

Utgående ackumulerade avskrivningar -266 -155 -266 -155

Redovisat värde vid årets slut 67 178 67 178

Noter till balansräkningen

Not 12 VA-anläggningar

UVAB UVAB-koncern

2017 2016 2017 2016

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 1 004 584 963 162 1 004 584 963 162

Årets anskaffningar 63 097 41 422 63 097 41 422

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 1 067 681 1 004 584 1 067 681 1 004 584

Ingående ackumulerade avskrivningar -353 734 -332 793 -353 734 -332 793

Årets avskrivningar -21 490 -20 941 -21 490 -20 941

Utgående ackumulerade avskrivningar -375 224 -353 734 -375 224 -353 734

Redovisat värde vid årets slut 692 457 650 850 692 457 650 850

Not 13 Maskiner och tekniska anläggningar

UVAB UVAB-koncern

2017 2016 2017 2016

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 21 138 18 521 21 138 18 521

Årets anskaffningar 10 634 2 617 10 634 2 617

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 31 772 21 138 31 772 21 138

Ingående ackumulerade avskrivningar -3 853 -2 522 -3 853 -2 522

Årets avskrivningar -1 923 -1 331 -1 923 -1 331

Utgående ackumulerade avskrivningar - 5 776 -3 853 - 5 776 -3 853

Redovisat värde vid årets slut 25 996 17 285 25 996 17 285
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Not 14 Inventarier

UVAB UVAB-koncern

2017 2016 2017 2016

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 3 179 3 139 5 095 3 729

Årets anskaffningar 119 40 119 1 366

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 3 298 3 179 5 214 5 095

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 739 -1 619 -1 946 -1 736

Årets avskrivningar -124 -120 -316 -210

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 863 -1 739 -2 262 -1 946

Redovisat värde vid årets slut 1 435 1 440 2 952 3 149

Not 15 Bilar och andra transportmedel

UVAB UVAB-koncern

2017 2016 2017 2016

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 0 0 0 0

Årets anskaffningar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 0 0 0 0

Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0

Årets avskrivningar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0

Redovisat värde vid årets slut 0 0 0 0

Not 16 Pågående investeringar

UVAB UVAB-koncern

2017 2016 2017 2016

Ingående nedlagda utgifter 67 407 28 712 67 407 28 712

Årets nedlagda utgifter 100 310 78 402 100 310 78 402

Under året utrangeringar och justeringar -2 053 -2 053

Under året överfört färdigställda -73 850 -39 707 -73 850 -39 707

Redovisat värde vid årets slut 91 814 67 407 91 814 67 407

Not 17 Andelar i koncernföretag

UVAB UVAB-koncern

Västvatten AB 556901-9622 2017 2016 2017 2016

Säte Uddevalla

Andelar av röster och kapital 53 % 65 % - -

IB Bokfört värde 1 625 1 625 - -

Årets försäljning -300

UB Eget kapitalandel 1 325 1 625 - -

Resultatandel 0 0 - -
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Not 18 Uppskjuten skattefordran

UVAB UVAB-koncern

2017 2016 2017 2016

Uppskjuten skattefordran på  
osäkra kundförluster 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0

Not 19 Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter

UVAB UVAB-koncern

2017 2016 2017 2016

Upplupna intäkter 218 0 218 0

Förutbetalda kostnader 399 302 2 407 1 583

Summa 617 302 2 625 1 583

Not 22 Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter

UVAB UVAB-koncern

2017 2016 2017 2016

Ingående inbetalda värden 210 303 184 719 210 303 184 719

Årets inbetalningar 54 297 26 892 54 297 26 892

Utgående inbetalda värden 264 600 211 611 264 600 211 611

Ingående upplösta periodiserade värde -16 766 -12 787 -16 766 -12 787

Årets upplösning -5 445 -5 287 -5 445 -5 287

Utgående upplösta periodiserade värden -22 211 -18 074 -22 211 -18 074

Redovisat värde vid årets slut 242 389 193 537 242 389 193 537

Not 20 Antal aktier

UVAB UVAB-koncern

2017 2016 2017 2016

Antal aktier (st) 10 000 10 000 - -

Summa 10 000 10 000 - -

Not 21 Lån av kommunen

UVAB UVAB-koncern

2017 2016 2017 2016

Beviljad kredit 600 000 600 000 600 000 600 000

Utnyttjad kredit 486 168 491 955 486 168 491 955

Bolaget har inte ställt någon säkerhet för kontokrediten.
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Not 23 VA-fond

UVAB UVAB-koncern

VA-fond 2017 2016 2017 2016

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

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

Summa 63 194 50 285 63 194 50 285

Upplösning VA-fond 2017 2016 2017 2016

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

Upplösning VA-fond -28 - -28

Summa 3 627 - 3 627

Totalsumma 66 821 - 66 821

Not 24 Överuttag/Underuttag VA-kollektivet

UVAB UVAB-koncern

2017 2016 2017 2016

Överuttag VA-kollektivet 2017 16 564 20 114 16 564 20 114

Överfört till VA-fond -16 564 -20 114 -16 564 -20 114

Summa 0 0 0 0

Not 26 Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter

UVAB UVAB-koncern

2017 2016 2017 2016

Upplupen elkostnad december 430 407 430 407

Upplupna entreprenörskostnader 254 310 254 310

Upplupna underhållskostnader 539 2 231 539 2 231

Övriga upplupna driftkostnader 1 401 1 579 8 474 8 815

Summa 2 624 4 527 9 697 11 763

Not 25 Skattefordran/Skatteskuld

UVAB UVAB-koncern

2017 2016 2017 2016

Aktuell skattefordran 0 0

Aktuell skatteskuld 16 4 93 38

Summa 16 4 93 38

På grund av byte av affärssystem bokades leverantörsfakturor, som ankom sent i december 2016, upp som upplupna 
kostnader. Samtidigt betalades så många leverantörsfakturor som möjligt innan årsskiftet. 



19

Uddevalla Vatten AB • Årsredovisning 2017

Not 27 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

UVAB UVAB-koncern

2017 2016 2017 2016

Ställda panter Inga Inga Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga Inga Inga

Händelser efter balansdagen

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