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VD har ordet 
 

Efter ytterligare ett år med Västvatten 

och dess ägarbolag är det härligt att 

konstatera att verksamheten fungerar 

bra. Bolagen levererar bra dricksvatten 

och tar hand om avloppet i tre kommun-

er, vars förutsättningar är helt olika. I 

samverkan med samhällsbyggnad och 

miljö i kommunerna planerar vi utbygg-

nader och förbättringar av VA-näten. Vi 

har en långsiktig planering och vi följer 

upp den verksamhet vi genomför.  

 

Fungerande vatten och avlopp är en 

självklar nyttighet för oss. VA-

verksamhet är spännande och är en 

förutsättning för en hållbar 

samhällsutveckling.  

 

Under året har vi jobbat vidare med 

nödvattenplanerna och sedan fortsatt 

med att titta på vår krisberedskap. 

Arbetet kommer fortsätta under det 

kommande året. 

 

Arbetsläget var lite ansträngt under 

hösten med ovanligt många arbetsupp-

gifter utöver de vanliga. Byte av IT-

leverantör och förberedelser för att ta in 

Sotenäs i gänget tog extra kraft. Många 

goda insatser genomfördes i löpande 

verksamhet och genom förbättrings-

arbete. Under andra halvan av året lades 

mycket energi på att planera och sedan 

genomföra ett byte av IT-leverantör. 

Bytet innebar också en del systembyten. 

Vi ser mycket positivt på samarbetet 

med Uddevalla Energi IT-sida.  

 

Framför oss har vi många utmaningar 

och ett spännande år. En utmaning som 

vi redan arbetat med en tid är att hitta 

lösningar på kort och lång sikt för 

slammet från avloppsreningsverken. En 

miljöfråga men också en fråga om att 

tillvarata resurser och hantera kostnader 

som styr taxorna på ett klokt sätt. 

Arbetet görs i samverkan med de 

verksamheter i kommunerna som 

arbetar med avfallshantering. 

 

En annan utmaning är klimatet och den 

stora lokala nederbörd som drabbar oss 

ibland. Det är förvisso en större fråga än 

VA men blir väldigt tydligt i våra system 

och för våra drabbade kunder. I samver-

kan med kommun så behöver vi hitta 

mer hållbara lösningar för hantering av 

dagvatten. Det är inte möjligt att i alla 

lägen planera för att det skall hanteras i 

ledningar. Vi måste skapa möjligheter 

för långsammare infiltration och planera 

för översvämningsbara områden.  

 

I ett mer nära och positivt perspektiv så 

är integreringen av Sotenäs verksamhet 

en mycket viktig fråga nästa år. Med 

Sotenäs som ny delägare i Västvatten får 

vi nya medarbetare med god kompetens 

och en kommun med ett stort allmänt 

VA-nät i kombination med många 

sommarboende.  

 

Tack alla för ett bra år och välkomna 

Sotenäs! 

 

Marianne Erlandson VD 
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Ordförande har ordet 
Verksamheten i Munkedal Vatten löper 

på bra och kan lägga ytterligare ett år 

till handlingarna. 

 

I slutet på året började vi lägga om 

ledningar som en direkt följd av över-

svämningarna 2014. Under de närmsta 

åren kommer årligen en del av 

budgeten att avsättas till förbättringar 

på nätet. Det handlar främst om att 

bygga bort så kallade kombinations-

ledningar. Allt för att minska belast-

ningen på fastigheter i lägre liggande 

områden.  

 

Rapporten om VA-lösningar på 

Tungenäset är godkänd av styrelse och 

kommunfullmäktige. Beslut om att 

fortsätta bygga överföringsledning är 

fattat. Finansieringsform skall beslutas 

under nästa år. Min förhoppning är att 

vi inom snar framtid har alla beslut på 

plats för att kunna börja arbetet med att 

förse Tungenäset med allmänt VA. 

 

Arbetet med att skydda vattentäkterna i 

Munkedal ser ut att kunna slutföras 

inom snar framtid. Under året har 

samrådsfasen genomförts. 

 

Projektering pågår för installation av 

filter på Dingle vattenverk. Vatten-

uttaget i Munkedals vattentäkter be-

höver öka på sikt och Dingle vattentäkt 

är stor. Syftet är att kunna ta ut mer 

vatten med hög kvalitet. 

Under året har Munkedal Vatten AB haft 

sex stycken styrelsemöten. Dessutom 

har styrelserna i samtliga ägarbolag 

samt Västvatten haft två gemensamma 

heldagar då det varit möjligt att borra 

lite djupare i en del frågeställningar. 

Långsiktig planering samt hur håll-

barhetsindex kan användas för styrning 

av verksamheten är frågor som varit 

uppe. 

 

Avslutningsvis vill jag tacka styrelse och 

medarbetare på Västvatten för ett gott 

samarbete och ser fram mot 2017. 

 

Per-Arne Brink  

ordförande Munkedal Vatten AB

  

 
   

5 

 

 

  

Ordförande har ordet 
Verksamheten i Munkedal Vatten löper 

på bra och kan lägga ytterligare ett år 

till handlingarna. 

 

I slutet på året började vi lägga om 

ledningar som en direkt följd av över-

svämningarna 2014. Under de närmsta 

åren kommer årligen en del av 

budgeten att avsättas till förbättringar 

på nätet. Det handlar främst om att 

bygga bort så kallade kombinations-

ledningar. Allt för att minska belast-

ningen på fastigheter i lägre liggande 

områden.  

 

Rapporten om VA-lösningar på 

Tungenäset är godkänd av styrelse och 

kommunfullmäktige. Beslut om att 

fortsätta bygga överföringsledning är 

fattat. Finansieringsform skall beslutas 

under nästa år. Min förhoppning är att 

vi inom snar framtid har alla beslut på 

plats för att kunna börja arbetet med att 

förse Tungenäset med allmänt VA. 

 

Arbetet med att skydda vattentäkterna i 

Munkedal ser ut att kunna slutföras 

inom snar framtid. Under året har 

samrådsfasen genomförts. 

 

Projektering pågår för installation av 

filter på Dingle vattenverk. Vatten-

uttaget i Munkedals vattentäkter be-

höver öka på sikt och Dingle vattentäkt 

är stor. Syftet är att kunna ta ut mer 

vatten med hög kvalitet. 

Under året har Munkedal Vatten AB haft 

sex stycken styrelsemöten. Dessutom 

har styrelserna i samtliga ägarbolag 

samt Västvatten haft två gemensamma 

heldagar då det varit möjligt att borra 

lite djupare i en del frågeställningar. 

Långsiktig planering samt hur håll-

barhetsindex kan användas för styrning 

av verksamheten är frågor som varit 

uppe. 

 

Avslutningsvis vill jag tacka styrelse och 

medarbetare på Västvatten för ett gott 

samarbete och ser fram mot 2017. 

 

Per-Arne Brink  

ordförande Munkedal Vatten AB

  



 
   

6 

 

Förvaltningsberättelse 
 

Styrelsen och verkställande direktören 

för Munkedal Vatten AB, organisations-

nummer 556901-9648 med säte i 

Munkedal, får härmed avge årsredo-

visning för räkenskapsåret  

1 januari – 31 december 2016. 

 

Organisation och året som 
gått 
Munkedals kommun är en glesbefolkad 

kommun med en större tätort och ett 

flertal mindre. Avstånden är förhållande-

vis långa mellan tätorterna. Terrängen är 

kuperad med mycket lera och berg i 

dagen. Den kommunala vattenförsörj-

ningen kommer uteslutande från mindre 

grundvattentäkter som delvis är ihop-

kopplade. Avloppsreningen klaras med 

hjälp av flera mindre verk, som inte är 

sammankopplade. 

 
 

 
 

Året i sammandrag – Ekonomi 
År 2016 har ett överuttag skett 

gentemot abonnenterna på 5 022 tkr. 

Sedan innan finns ett underuttag 

gentemot abonnenterna som huvud-

sakligen beror på översvämningarna 

2014. Detta underuttag på 2 103 tkr är 

nu reglerat och kvarvarande överuttag 

avsätts i VA fond. 

 

2016 har varit ett år med få oförutsedda 

händelser och därmed kostnader såsom 

läckor och översvämningar. Det till-

sammans med avslutandet av över-

svämningsärendet från 2014, ökade 

brukningsintäkter och slamintäkter är en 

del av förklaringen till överuttaget. 

 

Munkedal Vatten AB har investerat för  

5 520 tkr. Den största investeringen har 

skett på Foss-Vaktelvägen. 

 

Året i sammandrag – Verksamhet 
Under året har arbetet med att skydda 

vattentäkterna fortsatt. Vi har också 

kommit en bit på vägen mot en hållbar 

VA-lösning för Tungenäset. 
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Ägarstruktur 
Munkedal Vatten AB är ett anläggnings-

bolag, som i sin tur äger en del av drift-

bolaget Västvatten AB.  

 

Ägarandelarna i Västvatten AB fördelas 

mellan Färgelanda Vatten AB 15 %, 

Munkedal Vatten AB 20 % och Uddevalla 

Vatten AB 65 %. Dessa bolag är i sin tur 

till 100 % ägda av sina ägarkommuner 

Uddevalla, Munkedal och Färgelanda 

kommun. Detta gör att det lokala infly-

tandet över kommunens VA-anlägg-

ningar består då varje kommun bes-

tämmer i det egna anläggningsbolaget.  

 
 

 

Verksamhet 
Munkedal Vatten AB har till föremål för 

sin verksamhet att äga och förvalta den 

allmänna VA-anläggningen i Munkedal 

kommun samt att tillhandahålla tjänster 

som har anknytning till denna verk-

samhet.  

 
Till sin hjälp finns Västvatten AB som 

ska, tillsammans med de kommunala 

bolag som är huvudmän för VA-anlägg-

ningarna, svara för drift, underhåll, 

kompetens och utveckling av den all-

männa vattenförsörjningen och av-

loppshanteringen i kommunerna. Detta 

för att tillgodose brukarnas behov av 

vattentjänster samt bidra till en lång-

siktig hållbar samhällsutveckling. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Munkedal Vatten AB styrelse 
Titel Namn 
Ordförande Per-Arne Brink 

Vice ordförande Rolf Henriksson 

Ledamot Caritha Jakobsson 

Ledamot Lars Hansson 

Ledamot Hans-Joachim Isenheim 

Ledamot Clarence Holgersson 

Ledamot Christoffer Wallin 

Styrelsesuppleant Leif Carlsson 

Styrelsesuppleant Else-Marie Grundberg 

Styrelsesuppleant Johan Wiktorsson 

Styrelsesuppleant Tony Hansson 

Styrelsesuppleant Leif Svensson 

  

  

 

Munkedal kommun 

100% 

Färgelanda kommun 

100% 

Uddevalla Vatten AB 

65% 

Munkedal Vatten AB 

20% 

Färgelanda Vatten AB 

15% 

VästVatten AB 

Uddevalla kommun 

100% 

Bolagskonstruktion 
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Styrning och ledning 
 

Organisation 
Munkedal Vatten ABs all personal finns i 

bolaget Västvatten AB som säljer alla 

sina tjänster till ägarbolagen. 

Organisationen är traditionell och består 

av tre avdelningar; Projekt & Utredning, 

Drift samt Ekonomi & Kundservice. 

Driftavdelningen är uppdelad i fyra 

enheter; Reningsverk, Vattenverk, 

Ledningsnät och El & Automation. 

 

Styrning och ledning 
Verksamheten bedrivs i enlighet med 

ägardirektiven under ledning av VD 

Marianne Erlandson. I ledningsgruppen 

ingår samtliga chefer och verksamhets-

samordnare. 

 

I ägardirektiven kan läsas att bolaget 

står i sin verksamhet under ägar-

kommunernas kommunstyrelsers uppsikt 

och bolaget ska drivas enligt affärs-

mässiga marknadsorienterade grunder 

under iakttagande av det kommunala 

ändamålet med verksamheten och de 

kommunrättsliga principer som finns. 

 

Bolaget ska också bereda ägar-

kommunernas kommunfullmäktige 

möjlighet att ta ställning innan beslut i 

verksamheten som är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt 

fattas. Taxeförändringar och inves-

teringsbudget tas alltid av kommun-

fullmäktige. 

 

Bolagen och dess 
organisationsnummer 
Munkedal Vatten AB 556901-9648 

Västvatten AB 556901-9622 

 

Aktieägande 
Bolaget är ett helägt dotterbolag till 

Munkedal kommun. Antalet aktier och 

röster är 2.500 st.  

Eget kapital 
Bundet eget kapital  

IB Aktiekapital 2 500 tkr 

Årets förändring 0 tkr 

UB Aktiekapital 2 500 tkr 

 

Fritt eget kapital  

IB Eget kapital 0 tkr 

Bal. res. inkl. årets resultat 0 tkr 

UB Eget kapital 0 tkr 
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Strategiska frågor 
I de tvärfunktionella VAF-grupperna 

(Vatten, Avlopp och Förnyelseplanering) 

arbetar Västvatten med både lång- och 

kortsiktig planering med syfte att fram-

tidssäkra vattenförsörjning och om-

händertagande av avlopp, samt 

förnyelseplanera ledningsnätet.  

 

VAF-grupperna initierar utredningar och 

tar fram underlag inför budget och 

verksamhetsplan. Genom VAF-

gruppernas arbete får Västvatten ett bra 

underlag för att prioritera åtgärder och 

investeringar som både är samhälls-

ekonomiska och till nytta för VA-

kollektiven.  

 

Enligt ägardirektiven har Västvatten att 

se till att den allmänna vatten- och 

avloppsanläggningen är långsiktigt 

hållbar och följer kommunens uppsatta 

visioner och mål. VAF-grupperna är en 

arbetsform för att uppfylla det kravet.  

 

Under året har grupperna genomfört ett 

flertal utredningar och bland annat 

prioriterat åtgärder för att minska 

ovidkommande vatten i spillvattennätet. 

 

Affärsplan/Styrkort 
För att långsiktigt styra verksamhet  

arbetar Västvatten med en affärsplan där 

fokus utgår från att VA-verksamheten 

ska vara ekologiskt, ekonomiskt och 

socialt hållbar - vilket handlar om hållbar 

miljö, hållbara resurser och hållbara 

tjänster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affärsplanen är ett verktyg som knyter 

samman uppdraget, kommunala mål och 

visioner samt Västvattens egna interna 

arbete med kommande utmaningar och 

möjligheter. Affärsplanen utmynnar i ett 

flertal långsiktiga mål med tillhörande 

handlingsplaner, så kallat styrkort. 

 

Styrkortet är indelat i fem fokus-

områden. Medarbetare (internt), kund 

(externt), finansiellt (ekonomiskt), 

utveckling (framtid) och produktion 

(nutid). 

 

Medarbetarfokus 

Målet är uppfyllt. Förmåner i form av 

friskvård, pensionsgenomgång, rabatter 

etc. finns att tillgå för alla medarbetare. 

 

Kundfokus 

De tre målen är uppfyllda. Service-

deklaration är framtagen för att tydlig-

göra vilka förväntningar våra kunder kan 

ha på kommunalt vatten och avlopp En 

ny hemsida är igång sedan årsskiftet. En 

krisorganisation är bildad för Västvatten. 

 

Utvecklingsfokus 

De två målen är uppfyllda. Energi-

effektiviseringsplan är framtagen med 

konkreta lösningar för minskning av 

energiförbrukningen på våra 

anläggningar. Modell för status-

klassificering av yttre anläggningar är 

framtagen. 
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Finansiellt fokus 

Ett av två mål är uppfyllda. Införande av 

ny taxekonstruktion är beslutad och in-

förd i Uddevalla och Färgelanda kommun 

medan Munkedal kommun kommer vå-

ren 2017. Uppföljning av befintliga verk-

samhetsområden i Uddevalla är genom-

förd. Detta har genererat nya kunder och 

intäkter. 

 

Produktionsfokus 

De fyra målen är uppfyllda. Byte av hus-

hållsvattenmätare är ett treårigt mål för 

att komma i kapp bytestakten på 10 år. 

Förnyelseplaner för reinvesteringar i led-

ningsnätet i alla tre anläggningsbolagen 

är framtagna och prioriterade. Tidplanen 

följs för fastställande av vattenskydds-

områden, 7 stycken i Munkedal och 4 

stycken i Färgelanda. Målet att minst 

75% av de yttre anläggningarna fjärr-

övervakas för att säkerställa en stabil 

och leveranssäker drift uppfylls med råge 

(85%). 

 

Krisberedskap 
Under året har en krisorganisation 

etablerats och kommunicerats i Väst-

vatten. Rutiner med mera har upp-

daterats och utvecklas löpande. En väl 

utvecklad krisberedskap är viktig både 

för Västvatten och för samarbetet med 

kommunerna.  

 

Det har tagits fram en plan för nöd-

vattenförsörjning vilket ska finnas i alla 

kommuner. Vi arbetar fortsatt med 

logistikfrågorna kring nödvattenförsörj-

ning och det kommer bli klart i början av 

2017. 

 

Slam 
Slammet avsätts i dag via Rambo AB till 

återställning av deras egna deponier. Ny 

avsättning måste lösas från hösten 

2017. Munkedal vatten tillsammans med 

övriga anläggningsbolag samarbetar med 

både Rambo och Uddevalla Energi för att 

hitta långsiktigt hållbara lösningar för 

slamavsättning. 

 

 

 

 

 

 

 

Intern kontroll 
Under 2016 har internkontroll 

genomförts på följande områden: 

 Anställningsbevis 

 Betalningsrutin leverantörer 

 Offentlig information 

 Ramavtalstrohet kemikalier 

 Anläggningstillgångar 

Inga allvarliga brister upptäcktes, 

däremot mindre brister som kan och bör 

rättas till. Det är framförallt rutin-

beskrivningar som behöver förtydligas 

och distribueras ut i organisationen. 

 

Framtid 

Efter översvämningarna 2014 arbetades 

det fram en åtgärdsplan som bolaget 

arbetar efter.  I planen har åtgärder 

prioriterats och detta följs de kommande 

åren för att minska översvämningsrisken 

vid stor nederbörd. 

 

Det pågår en projektering för att inom 

några år kunna öka vattenuttaget i 

Dingle. På längre sikt behöver vatten-

resursfrågan utredas och det gäller även 

behovet av reservvatten. 

 

Framtida slamhantering är en viktig 

fråga ur många perspektiv. Det är 

naturligtvis en miljöfråga med många 

dimensioner, men också en fråga som 

kan påverka taxorna framöver. Munkedal 

Vatten har tillsammans med sina 

systerföretag samarbete med Rambo och 

Uddevalla Energi i frågan. 
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Verksamhetsuppföljning 
Året 2016 har driften löpt på väl. 

Åtgärdsplan för ledningsnätet i Munkedal 

är klar.  

 
Väsentliga händelser under året 
Inget extremväder har förekommit under 

året. Arbetet har huvudsakligen kunnat 

inriktas mot drift och planerat underhåll. 

 

Översvämningarna 2014 och påföljande 

utredningar har lett fram till en åtgärds-

plan för ledningsnätet i Munkedal. Under 

hösten påbörjades den första omlägg-

ningen av ledningar, detta på Nordan-

vindsvägen. Under åren framöver 

kommer del av budgeten att avsättas till 

åtgärder för att bättre klara stor mängd 

nederbörd. 

 

Brunnarna på Kärnsjöns vattentäkt är 

renspolade, men där finns fortsatta pro-

blem med jämnheten i kvaliteten. Det 

pågår ett arbete med att göra Kärnsjöns 

vattenverk till skyddsobjekt. Det senare 

är ett led i strävan att öka säkerheten på 

våra verk. 

 

Vattenuttaget ur vattentäkterna i 

Munkedal måste på sikt öka och i Dingle 

finns en täkt med gott om vatten. Under 

året har det pågått en förprojektering av 

ett filter till Dingle vattenverk. Filtret 

skall reducera järnhalten i vattnet. 

 

Arbetet med vattenskyddsområden 

fortsätter enligt plan och under året har 

samråd hållits för att presentera förslag 

på utsträckning av skyddet samt 

föreskrifter. 

 

En översyn har gjorts av mindre pump-

stationer som Sjövallen och Sjöritz. 

 

Torreby ARV har fått ny ventilation – en 

arbetsmiljöfråga. Samtliga yttre enheter 

i Torreby (sex stycken) har byggts om 

och försetts med nya styrskåp. Fjärr-

övervakning via fiber innebär att nu kan 

yttre enheter följas även vid ström-

avbrott. 

 

Munkedals avloppsreningsverk har fått 

nytt skrapspel till slutsedimenteringen. 

 

Under hösten har det påbörjats byte av 

renshanteringen Hällevadsholms ARV. 

 

Arbetet med att hitta VA-lösning för 

Tungenäset har fortsatt under året. 

Kommunfullmäktige fattade beslut om 

överföringsledning och gav Munkedal 

Vatten i uppdrag att titta på finansiering 

av VA-utbyggnaden. Ett förslag, baserat 

på en översiktlig förprojektering, är pre-

senterat för styrelsen för vidare han-

tering i KF under 2017. 

 

 
 

Spolning av vattennätet i Dingle utfördes 

sent i höstas. Tyvärr hade informationen 

från entreprenör till abonnent en hel del 

brister. Mindre del av arbetet återstår 

och kommer utföras till våren. 

 

Vattenmätarbytena har tagit fart och ca 

en tredjedel av eftersläpningen är åter-

hämtad under året. 

 

Framtida slamhantering är en viktig 

fråga ur många perspektiv. Det är natur-

ligtvis en miljöfråga med många dimen-

sioner, men också en fråga som kan 

påverka taxorna framöver. Munkedal 
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Nyckeltal 2014-2016  
Vatten och avlopp 

 
Munkedal 

  
Enhet 2016 2015 2014 

    
 

Antal invånare st 10 360^ 10 204^ 10 205 

Antal anslutna abonnenter till vattenledningsnätet 

(ca) 

st 2 278 2 278 2 265 

Antal anslutna abonnenter till spillvattennätet (ca) st 2 235 2 200 2 186 

Ledningslängd totalt  km 298 301 300,1 

Nylagda ledningar (totalt) km - 0,9 9,6* 

Sanerade / omlagda ledningar totalt km 0,2 0,3 0,6 

Ledningsnätets förnyelsetakt gång/ 

år 

1/1492 1/1 010 1/500 

Totalt antal (rörbrott) vattenläckor st. 12 2 14 

Totalt antal avloppsstopp st. 12 1 13 

Producerad mängd vatten tm³ 560 597 527 

Såld (debiterad) vattenmängd inom den egna 

kommunen 

tm³ 428 400 403 

Andel läckage av renvatten, (ej debiterat vatten) % 24 33 23,4 

Elförbrukning för vattenproduktion (vattenverk, 

tryckstegringar och reservoarer) 

kWh/ 

m³ 

0,7 - - 

Elförbrukning för avloppsrening 

(avloppsreningsverk) 

kWh/ 

behand. 

m³ 

- 1,14 0,975 

Antal pumpstationer st 31 32* 31 

Antal tryckstegringsstationer st 5 5* 6* 

Antal reservoarer st 5 7* 5* 

Antal vattenverk st 7 7 7* 

Antal reningsverk st 4 4 4 

Renad (behandlad) mängd avloppsvatten tm³  879 1 134*** 

Bräddning från avloppssystem m³  953 13 915** 

Drift och underhållskostnad för produktion av 

dricksvatten 

kr/ 

lev. m³ 

 2,69 2,48 

Drift och underhållskostnad för behandling av 

avloppsvatten 

kr/ 

behand 

m³ 

 4,95 4,40 

^Befolkningsmängd per 1 nov enligt SCB 

*Bättre uppdaterat kartunderlag för ledningsnätet 

** Översvämning 

***Mer dagvatten till reningsverken 

 

    

Abonnentens kostnad för vatten och avlopp Enhet 2016 2015 2014 

Årskostnad för typhus A kr/år 8 870 8 305 8 065 

Årskostnad för typhus B kr/år 96 515 90 350 87 760 

 
Källa: Svenskt Vattens Statistik System. 
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Omvärldsanalys 
En överskuggande och tydlig trend är 

ökade krav från myndigheter, huvudmän 

och kunder. Detta resulterar ofta i 

utökade samarbeten mellan kommuner. 

 

Ökade krav gör att VA-verksamheter 

står inför stora utmaningar som t.ex.: 

 

 Säkert dricksvatten. Säker/stabil 

reningsprocess med tillräckligt antal 

mikrobiologiska säkerhetsbarriärer, 

säker distribution och fastställda 

vattenskyddsområden.                       

En statlig utredning tillsattes 2013 av 

regeringen för att gå igenom dricks-

vattenområdet, från råvatten till 

tappkran. Utredningen hanterade 

frågeställningar kring klimat-

anpassning, skydd av vattentäkter, 

förnyelsetakt för ledningsnät, 

material i kontakt med dricksvatten, 

krisberedskap med mera. Dricks-

vattenutredningen redovisade sitt 

slutbetänkande En trygg dricks-

vattenförsörjning i slutet av året. 

 Säkra reservvatten för dricks-

vatten. Kan innebära samman-

kopplingar mellan kommuner och/ 

eller etablera reservtäkter, alternativt 

öka redundans inom befintliga 

system. 

 Förnyelseplanering Stora 

investeringar kommer att krävas för 

att undersöka ledningssystemens 

status och genomföra åtgärder. 

Investeringar krävs också för att 

uppgradera vatten- och reningsverk 

på grund av nya miljö- & säkerhets-

krav samt för klimatanpassning.  

Branschföreningen Svenskt Vatten 

uttrycker stark oro för den låga nivån 

på investeringar i landet gällande 

förnyelse.  

 Slam från reningsverken är en resurs 

som måste hanteras på ett 

långsiktigt hållbart sätt som innebär 

att slammets nyttigheter tas tillvara 

samtidigt som riskerna minimeras.       

Nuvarande slamhantering där 

slammet används för sluttäckning av 

avfallsdeponier är en kortsiktig 

lösning. Andra mer hållbara och 

långsiktiga slamhanteringsmetoder 

behöver därför utredas, nya metoder 

kan ge ökade kostnader. 

 Klimat. Ökad och högre intensitet av 

nederbörd ställer höga krav på åt-

gärder i befintliga VA-system. För-

utom problem med hantering av 

tidvis mycket höga volymer till 

reningsverk är översvämningar ett 

problem i ökande. 

 VA-organisationerna står inför 

många nya krav under den 

kommande sexårsperioden. Rege-

ringen har fattat beslut om åtgärds-

programmen för vattenförvaltningen. 

Nu återstår för vattenmyndigheterna 

att ta fram ett färdigt program med 

åtgärder som går att genomföra till 

nytta för miljön. 

 VA-planering. För att använda 

kollektivets pengar på ett så effektivt 

sätt som möjligt behövs hela kedjan 

med VA-översikt/VA-strategi/VA-plan 

etableras tillsammans med råd-

givning för fastighetsägare. Ett tyd-

ligt samarbete krävs också mellan 

förvaltningar/bolag/politiken, detta 

för ett långsiktigt planeringsarbete 

för kommuners samhällsutbyggnad 

med tydliga roller för parterna. 

 Effektiviseringar Utbyggda 

verksamhetsområden innebär för-

utom ökade kapitalkostnader även 

högre driftkostnader för framtiden.  

För att kunna reducera ökade kost-

nader för framtiden krävs strukture-

rade och långsiktiga driftoptime-

ringar, intelligenta system för fjärr-

styrning samt andra rationaliseringar. 

 Kommunikation/Information 

Profilering och kundbemötande är 

centralt och blir än mer viktigt.  VA-

organisationerna är idag i stort behov 

av specifik kompetens för 

information. 
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Miljöredovisning 
 

Bolaget bedriver den typ av verksamhet 

som till stora delar berörs av miljöbalken 

och dess förordningar. Anläggningarna 

omfattas av anmälnings- och tillstånds-

plikt enligt miljölagstiftningen. 

 

För vattenverken avser tillstånden uttag 

av vatten och för avloppsreningsverken 

behandling av hushållens och industrins 

avloppsvatten. Verksamheterna kan 

påverka miljön genom utsläpp av renat 

avloppsvatten till recipient och genom 

resterande avloppsslam. 

 

Omfattande provtagning sker löpande för 

att visa att gällande tillstånd och villkor 

följs. Det sker också provtagning av 

recipienter för att belysa hur miljön 

utanför våra reningsverk påverkas. 

 

Det löpande miljöarbetet kräver brett 

engagemang, tålamod och 

framförhållning.  

 

Hela vår verksamhet genomsyras av 

viljan till förbättring. Alla ska på ett 

naturligt sätt arbeta med miljöfrågorna. 

Vi ska leva upp till de förväntningar som 

ställs på oss och bidra till att minska 

miljöpåfrestningarna. 

 

Vi försöker hela tiden att blicka framåt 

och utmana oss själva.  

Miljöarbetet blir aldrig fullbordat utan 

skall vara en resa för ständig förbättring. 
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Finansiell analys 
 

VA-verksamheten bedrivs enligt själv-

kostnadsprincipen vilket innebär att de 

nödvändiga kostnaderna per vattentjänst 

ska finansieras via motsvarande intäkt. 

Den taxefinansierade verksamheten får 

inte gå med vinst. 

 

Årets över- och/eller underuttag 
Självkostnadsprincipen gäller för verk-

samheten och eventuella överuttag eller 

underuttag av brukningsavgifter 

redovisas som skuld/fordran till VA-

kollektivet. 

Årets överuttag uppgick till 5 022 tkr (fg 

år 92 tkr i överuttag). Sedan tidigare har 

Munkedals Vatten AB ett underuttag 

gentemot taxekollektivet på 2 103 tkr. 

Underuttaget berodde på över-

svämningar 2014 och dess beräknade 

försäkringskostnader. Efter 2016 är 

underuttaget reglerat och resterande del 

av överuttaget avsätts i VA-fond. Stor 

del av årets överuttag beror på reglering 

av skadeståndsanspråk gällande 

översvämning 2014. 

 

Årets resultat/resultatdisposition 

Munkedal Vatten ABs resultat för 

räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 

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. 

 

Omsättning 
Under året har bolagets omsättning 

uppgått till 17 439 tkr (fg år 20 878 tkr)  

 

Minskningen beror till stor del på 

överuttaget som uppgick till 5 022 tkr  

(fg år 92 tkr), se not 1. 

 

Intäkter 

Bolagets intäkter består till största del av 

bruknings- och anläggningsintäkter från 

abonnenterna i taxekollektivet. Denna 

taxa beslutas i kommunfullmäktige. 

Under året höjdes brukningsavgiften 

med 6,8 % varav 3,0 % var för att täcka 

ökning i driftbudgeten och resterande för 

att täcka underuttaget gentemot 

abonnenterna. Anläggningsavgiften 

lämnades oförändrad. 

Den reella ökningen på bruknings-

intäkterna blev 9,3 % från föregående 

års utfall. Ökningen blev högre än 

beslutat utfallsmässigt. Detta förklaras 

med en ökad vattenförbrukning från 

främst industrin vilket påverkar den 

rörliga delen av brukningsintäkten.  

 

Kostnader 

Större delen av kostnaderna består av 

köpta tjänster från driftbolaget  Väst-

vatten AB samt avskrivningskostnader 

för de anläggningstillgångarna som finns 

i bolaget. 
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Fördelning per vattentjänst 

I ett taxekollektiv skall intäkterna och 

kostnaderna fördela sig på ett likartat 

sätt gällande vatten, spill och dagvatten.  

 

 Intäkt Kostnad 

Dricksvatten 41 % 43 % 

Spillvatten* 59 % 44 % 

Dagvatten* 0 % 13 % 

* I Munkedals gällande taxa debiteras 

avlopp, dvs spill och dagvatten tillsammans. 
 

Vid avvikelse mellan intäktskällan och 

kostnadskällan ska taxan justeras. 

Munkedal kommun arbetar med en ny 

taxekonstruktion samt att fördela 

intäkterna från ”avlopp” i spill och 

dagvatten. 

 

Finansiering 
Bolaget finansieras i huvudsak via 

reverslån från Munkedal kommun som i 

sin tur lånar upp kapital i enlighet med 

Munkedal kommuns finanspolicy.  

 

Reverslånet är på 81 000 tkr och utnytt-

jat belopp vid årets utgång är 76 203 tkr 

(fg år 76 203 tkr). 

 

Munkedal kommun finansierar Munkedal 

vatten AB till 81 %, dels via reverslånet 

och dels via det egna kapitalet. 

Finansiering sker även genom förut-

betalda anläggningsavgifter, vilka är en 

engångsavgift som betalas vid anslutning 

och som periodiseras över anläggningens 

beräknade livslängd.  

 

Ränta 

Munkedal Vatten ABs verksamhet 

finansieras till stor del av lånat kapital 

via Munkedal kommun. Just nu är det ett 

gynnsamt ränteläge och 

genomsnittsräntan under året har legat 

på 2,4 % (fg år 2,6 %) inklusive 

marginal på 0,15 procentenheter. 

Budgeterat var en ränta på 2,47 %.  

 

Avskrivningar 

Avskrivningarna ökar i någon lägre takt 

än budgeterat på grund av lägre 

investeringar är budgeterat. 

 

Investeringar 

Investeringar har skett i bolaget under 

2016 med 5 166 tkr (fg år 6 728 tkr). 

Erlagda anläggningsavgifter uppgår till  

1 043 tkr (fg år 2 622tkr). 

 

Den största reinvesteringen under 2016, 

på 1 307 tkr, är omläggning av vatten- 

och spillvattenledningar på Nordan-

vindsvägen, där flera driftstörningar har 

registrerats under åren. 

Omvandlingsområden som det främst 

har arbetats med är Foss-Vaktelvägen 

och Saltkällan. Exploatering under året 

är förberedande vatten- och spillvatten-

ledningar till Korpås som utförts till-

sammans med kommunen, när de an-

lade en gång- och cykelväg 

 

Bolagets anläggningsavgifter kommer via 

anslutning av strötomter. 

 

Totalt har bolaget materiella anlägg-

ningstillgångar på 86 928 tkr (fg år 

86 034 tkr). 

 

Likviditet 
Bolaget har en likviditet på 356 % (fg år 

261 %). Likviditet är ett mått på kor-

tfristig betalningsberedskap och vid 100 

% är de likvida medlen lika stora som de 

kortfristiga skulderna. 

 

Likviditet beräknas genom att omsätt-

ningstillgångarna delas med kortfristiga 

skulder. 

 

Soliditet 
Soliditet är ett mått på bolagets lång-

fristiga finansiella utrymme. Bolagets 

soliditet är 3 % (fg år 3 %). 

 

Kommunen svarar för bolagets 

finansiering. 

 

Nyckeltal 2016 2015 

Andel 

ägarfinansiering 

81 % 80 % 

Investeringar 2016 2015 

Reinvesteringar 3 296 2 396 

Omvandlingsområden 1 213 3 720 

Exploateringsområden 657 612 

Bruttoinvesteringar 5 166 6 728 

Fakturerade 

anläggningsavgifter 

1 043 2 622 

Årets 

finansieringsbehov 

anläggningar 

4 123 4 106 
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Soliditet: Justerat eget kapital (eget 

kapital och obeskattade reserver med 

avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 

balansomslutning. 

 

Balansomslutning 
Balansomslutningen 2016 är på 96 886 

tkr (fg år 98 847 tkr). Skillnaden på  

1 961 tkr från föregående år beror 

främst på minskning av underuttaget 

gentemot abonnenterna på tillgångs-

sidan samt minskning av leverantörs-

skulder på skuldsidan, vilket hänger ihop 

med ett byte av ekonomisystem. 

 

Balansomslutning är företagets samlade 

tillgångar. 

 

Ägarförhållande och aktiekapital 
Antal aktier och röster är 2 500 st och 

ägs till 100 % av Munkedal kommun.  

 
Personal 
Munkedal Vatten AB har ingen egen 

personal utan all personal är anställd i 

Västvatten AB. 

 

Väsentliga risker, 

osäkerhetsfaktorer och framtida 
utveckling 
Enligt Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster får enbart nödvändiga 

kostnader åläggas abonnenterna inom 

kollektivet. 

 

Huvudsakliga intäkter består av 

avgifterna som tas ut av taxekollektivet, 

så kallade taxor. Dessa beslutas av 

kommunfullmäktige. Förändring av 

brukare påverkar dessa intäkter. 

Inflyttning/utflyttning av personer 

påverkar antalet abonnenter och därmed 

hur kostnaden för VA kan fördelas. 

Enligt Svenskt Vatten kommer taxorna 

behöva höjas i snabbare takt framöver 

beroende på investeringsbehov och 

ökande krav på vatten och avlopps-

tjänster1. 

 

VA-verksamheten är kapitalintensiv och 

har stora behov av både underhålls-

insatser och investeringar för att säker-

ställa och förbättra anläggningarna och 

deras funktion.  

 

Ett ökande investeringsbehov ses 

framförallt där ett äldre nät behöver 

bytas och där kommande krav kräver 

ytterligare investeringar i verken.  

 

Både dricksvattenförsörjning samt de vid 

regn stora flödena i ledningsnätet 

kommer att kräva stora insatser. Det 

finns osäkerheter kring kapaciteten på 

befintliga vattentäkter samt hur de 

planerade exploateringarna kommer att 

påverka vattenkvaliteten och distri-

butionen. För en del av Munkedals 

vattenverk krävs det åtgärder för att 

säkerställa kvaliteten på dricksvattnet 

och för vissa vattentäkter finns inte 

någon alternativ dricksvattenförsörjning. 

En nödvattenförsörjningsplan är dock 

framtagen.  

 

Ränteläget gör att det nu är gynnsamt 

att låna pengar till investeringar. Bolaget 

har dock en hög skuldsättning som med-

för att förändringar i ränteläget har stor 

påverkan på den framtida kostnads-

utvecklingen och därmed bruknings-

avgiften. 

 

En ökning av räntan under året på 1 % 

skulle generera ökade kostnader på 762 

tkr på årsbasis. Detta skulle innebära en 

taxeökning på ca: 4 %. 

 

 

  

                                       
1 Svenskt vatten, Kommentarer till 2016 års taxestatistik, Juni 2016    
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Resultaträkning 
En resultaträkning är en sammanställning av bolagets kostnader och intäkter under en 

period av ett år. 

Munkedal Vatten AB     

    
Resultaträkning (tkr) Not Resultat 2016 Resultat 2015 

    
Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning 1 16 111 19 507 

Övriga rörelseintäkter 2 1 328 1 371 

Summa intäkter  17 439 20 878 

    

Rörelsens kostnader    

Material och varor  -1 274 -474 

Entreprenader  -716 -886 

Övriga externa kostnader 3,4 -9 659 -13 387 

Personalkostnader 5 -89 -124 

Avskrivningar 6 -3 927 -4 043 

Summa kostnader  -15 665 -18 914 

    

Rörelseresultat  1 774 1 964 

    

Resultat från finansiella 

poster    

Ränteintäkter 7 56 14 

Räntekostnader 8 -1 830 -1 952 

Summa efter finansiella 

poster  0 26 

    

Skatt på årets resultat 9 0 -26 

Årets resultat  0 0 
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Balansräkning 
Balansräkningen redovisar bolagets tillgångar och skulder samt det egna kapitalet, det 

vill säga vad bolaget äger och är skyldiga vid en viss tidpunkt, i detta fall vid årsskiftet. 

 

Balansräkning (tkr) Not 2016-12-31 2015-12-31 

    
TILLGÅNGAR    

    
Anläggningstillgångar    
VA-anläggningar 11 79 098 75 981 

Maskiner och tekniska anläggningar 12 3 923 3 773 

Inventarier 13 768 871 

Pågående investeringar 14 3 139 5 409 

  86 928 86 034 

    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i intresseföretag 15 500 500 

Uppskjuten skattefordran 16 0 0 

  500 500 

    

Summa anläggningstillgångar  87 428 86 534 

    

Omsättningstillgångar    
Kundfordringar  596 1 332 

Fordringar hos Munkedals kommun 17 7 561 7 771 

Fordringar hos koncernföretag inom 

Munkedals kommun  603 568 

Underuttag VA-kollektivet 18 0 2 103 

Övriga fordringar  698 319 

Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 19 0 220 

  9 458 12 313 

    
Summa omsättningstillgångar  9 458 12 313 

    
SUMMA TILLGÅNGAR  96 886 98 847 
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Balansräkning (tkr) Not 2016-12-31 2015-12-31 

    
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 3 536 

  0 3 536 

Långfristiga skulder    

Lån av kommunen 17 76 203 76 203 

Förutbetalda intäkter från 

anläggningsavgifter  12 610 11 892 

VA-fond 22 2 920 0 

  91 733 88 095 

    

Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 24 0 2 264 

Skulder till Munkedal kommun 603 950 

Skulder till koncernföretag inom Munkedal kommun 65 142 

Skulder till intresseföretag  1 053 1 192 

Aktuell skatteskuld 23 0 6 

Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter 24 932 162 

  2 653 4 716 

    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   96 886 98 847 
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Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen visar de likvida betalningsströmmar som skett i bolaget under året. 

 
Kassaflödesanalys 2016-12-31 2015-12-31 

   
Den löpande verksamheten   
Resultat efter finansiella poster 0 26 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3 927 4 043 

Justering 0 -4 

   

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital 

3 927 4 065 

   
Förändringar i rörelsekapital   
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 1 710 -119 

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -2 063 -7 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 574 3 939 

   
Investeringsverksamheten   
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 821 -6 687 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 821 -6 687 

   
Finansieringsverksamheten   
Förändring avsättningar -3 536 0 

Upptagna lån 2 920 0 

Periodiserade anläggningsavgifter 718 2 060 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 102 2 060 

   
Årets kassaflöde -1 145 -688 

Likvida medel vid årets början 7 771 8 459 

Likvida medel vid årets slut 6 626 7 771 

(koncernkonto Munkedal kommun) 
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Redovisningsprinciper 
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. 

 

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 anläggnings-

tillgångs nyttjandetid 5-50 år.  

 

Över- eller underuttag av bruknings-

avgifter redovisas som minskade 

alternativt ökade intäkter. 

 

Fordringar upptas till det belopp som 

efter individuell prövning beräknas bli 

betalt. 

 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redo-

visas till anskaffningsvärde minskat med 

ackumulerade avskrivningar. I anskaff-

ningsvärdet 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. 

 

 

 

 

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. 

 

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. 

 

Avskrivningar 

Avskrivning sker linjärt över tillgångens 

beräknade nyttjandeperiod eftersom det 

återspeglar den förväntade förbruk-

ningen av tillgångens framtida eko-

nomiska fördelar. Avskrivningen redo-

visas som kostnad i resultaträkningen. 

 

Nyttjandeperiod 

 

Komponenter Nyttjandeperiod 

Byggnader 20-50 år 

Maskiner och 

andra tekniska 

anl. 

5-50 år 

Inventarier, 

verktyg och 

installationer 

5-10 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 

20 % av Västvatten AB. I resultat- och 

balansräkningen samt not redovisas 

mellanhavanden till Västvatten AB under 

rubriken intresseföretag. 
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Notförteckning 
Noter till resultaträkningen 

 

 

 

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

från Västvatten AB. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Gällande skattesats för bolaget är 22 % 

 
Upplysning 
Bolaget har inga leasingavtal utan enbart 
serviceavtal. 
 

Not 1 Nettoomsättning 
 2016 2015 

Fakturerade 
brukningsavgifter till 

Munkedals kommun 

1 003 874 

Fakturerade 
brukningsavgifter till 
koncernföretag inom 

Munkedals kommun 

2 287 2 161 

Fakturerade 
brukningsavgifter till 

övriga 

17 518 16 001 

Årets periodiserade 
anläggningsavgifter 

325 563 

Årets 

överuttag/underuttag 
brukningsavgifter 

- 5 022 -92 

Summa 16 111 19 507 

Not 2 Övriga rörelseintäkter 

 2016 2015 

Erhållna kommunala 
bidrag 

805 822 

Destruktionsintäkter 
slam – 

Koncernföretag inom 
Munkedal kommun 

493 529 

Destruktionsintäkter 
slam – övriga 

15 0 

Övriga intäkter 15 20 

Summa 1 328 1 371 

Not 3 Övriga externa kostnader 

 2016 2015 

Köp av tjänster från 
Västvatten AB 

(intresseföretag) 

7 266 8 598 

Elkostnader 1 787 1 804 

Befarade skadestånd 
översvämningar 

-3 212 0 

Övriga driftkostnader 3 818 2 985 

Summa 9 659 13 387 

Not 4 Arvode och kostnadsersättning 
till revisorer 

KPMG 2016 2015 

Revisionsuppdraget 21 21 

Andra tjänster 4 19 

Summa 25 40 

Not 5 Löner och ersättningar till 
styrelse 

 2016 2015 

Löner och ersättningar  64 80 

(varav tantiem o.d.) 0 0 

Sociala kostnader  24 37 

(varav 
pensionskostnader) 

0 0 

Not 5 Löner och ersättningar till 
styrelse 

 2016 2015 

Övriga 

personalkostnader 

0 7 

Not 6 Avskrivningar 

 2016 2015 

Avskrivningar på  
VA-anläggningar 

3 136 3 090 

Avskrivningar på 
maskiner 

688 744 

Avskrivningar på 
inventarier 

103 209 

Summa 3 927 4 043 

Not 7 Ränteintäkter 

 2016 2015 

Ränteintäkter 
bankkonto 

0 0 

Ränteintäkter 
kortfristiga fordringar 

56 14 

Ränteintäkter 
skattekonto 

0 0 

Summa 56 14 

Not 8 Räntekostnader 

 2016 2015 

Räntekostnader till 
Munkedal kommun 

1 830 1 952 

Övriga 

räntekostnader 

0 0 

Summa 1 830 1 952 

Not 9 Skatt på årets resultat 

 2016 2015 

Skattekostnad 2016 0 0 

Skattekostnad 2015 0 6 

Skattekostnad 2014 0 0 

Skattekostnad 2013 0 0 

Ombokning 

uppskjuten skatt 

0 20 

Summa 0 26 
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Notförteckning 
Noter till resultaträkningen 
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Hyresavtal lokal finns med 6 mån 

uppsägningstid. Hyra 10 tkr/år. 

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

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

att disponera. 

 

Noter till balansräkningen 

 

 

 

 

 

 

 

Not 10 Förslag till vinstdisposition 

 2016 2015 

Balanserade 
vinstmedel 

0 0 

Årets resultat 0 0 

Summa 0 0 

Not 11 VA-anläggningar 

 2016 2015 

Ingående 

ackumulerade 
anskaffningsvärde 

139 827 138 392 

Årets anskaffningar 6 253 1 435 

Utgående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

146 080 139 827 

   

Ingående 
ackumulerade 
avskrivningar 

-63 846 -60 756 

Årets avskrivningar -3 136 -3 090 

Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar 

-66 982 -63 846 

Redovisat värde 
vid årets slut 

79 098 75 981 

Not 12 Maskiner och tekniska 
anläggningar 

 2016 2015 

Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärde 

10 771 10 308 

Årets utrangering 0 -640 

Årets anskaffningar 838 1 103 

Utgående 

ackumulerade 
anskaffningsvärde 

11 609 10 771 

   

Ingående ackumulerade 

avskrivningar 

-6 997 -6 894 

Ack. avskrivningar 
utrangering 

0 640 

Årets avskrivningar -688 -744 

Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar 

-7 686 -6 998 

Redovisat värde vid 
årets slut 

3 923 3 773 

Not 13 Inventarier 

 2016 2015 

Ingående 

ackumulerade 
anskaffningsvärde 

3 079 2 351 

Årets anskaffningar 0 728 

Utgående 
ackumulerade 

anskaffningsvärde 

3 079 3 079 

   

Ingående 
ackumulerade 
avskrivningar 

-2 208 -1 999 

Årets avskrivningar -103 -209 

Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar 

-2 311 -2 208 

Redovisat värde vid 

årets slut 

768 871 

Not 14 Pågående investeringar 

 2016 2015 

Ingående nedlagda 
utgifter 

5 409 1 988 

Årets nedlagda 
utgifter 

2 842 6 013 

Under året överfört 
färdigställda 

-5 112 -2 592 

Redovisat värde vid 
årets slut 

3 139 5 409 

Not 15 Andelar i intresseföretag 

Västvatten AB 
556901-9622 

2016 2015 

Säte Uddevalla Uddevalla 

Andelar av röster 
och kapital 

20% 20% 

Bokfört värde 500 500 

Eget kapitalandel 500 500 

Resultatandel 0 0 

Not 16 Uppskjuten skattefordran 

 2016 2015 

Uppskjuten 
skattefordran på 

osäkra kundförluster 

0 0 

Summa 0 0 

Not 17 Lån av kommunen 

 2016 2015 

Likvida medel 
kommunens 
bankkonto 

6 626 7 771 

Beviljad kredit 2 000 2 000 

Utnyttjad kredit 0 0 

Övrig fordran 
Munkedal kommun 

935 0 
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Andelar av röster 
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Bokfört värde 500 500 

Eget kapitalandel 500 500 

Resultatandel 0 0 
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Övrig fordran 
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Bolagets långfristiga upplåning sker genom 

revers till kommunen. Reversen är på 81 000 

tkr och 76 203 tkr av reversen är nyttjad.  
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.  
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Reglering av översvämningsärendet 2014 är 
avslutat. Förhandlingarna resulterade i att 

Munkedal Vatten inte är skadeståndsskyldig 
och därmed minskar behovet av den 
uppbokade avsättningen.  

 

På grund av byte av affärssystem bokades 
leverantörsfakturor, som ankom sent i 
december, upp som upplupna kostnader. 

Samtidigt betalades så många leverantörs-
fakturor som möjligt innan årsskiftet. Detta 
innebär att leverantörsskulder minskat och 
upplupna kostnader ökat. 
 

 
 
Händelser efter balansdagen 
Sotenäs Vatten AB är från och med 2017-01-
01 en av delägarna till Västvatten AB. 

Sotenäs Vatten AB ägs av Sotenäs kommun 
och har liknande uppdrag som Munkedal 

Vatten AB. Genom det nya ägarbolaget sker 
en omfördelning av ägarandelar vilket 
innebär att Munkedal Vatten AB’s ägarandel 
minskar. 
 

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

Not 18 Överuttag/Underuttag VA-
kollektivet 

 2016 2015 

Överfört till VA-fond 2 920 - 

Överuttag VA-

kollektivet 2016 

-5 022 - 

Justering 2016 -1  

Överuttag VA-
kollektivet 2015 

-92 -92 

Underuttag VA-
kollektivet 2014 

3 302 3 302 

Överuttag VA-
kollektivet 2013 

-297 -297 

Överuttag VA 
kollektivet t.o.m. 

2012-12-31 

-810 -810 

Summa 0 2 103 

Not 19 Förutbetalda 
kostnader/Upplupna intäkter 

 2016 2015 

Upplupna 
brukningsintäkter 

0 220 

Summa 0 220 

Not 20 Antal Aktier 
 2016 2015 

Antal Aktier (st) 2 500 2 500 

Not 21 Avsättningar 

 2016 2015 

Befarade skadestånd 
översvämningar 

0 3 536 

Summa 0 3 536 

Not 22 VA-fond 

 2016 2015 

Överuttag från VA-
kollektivet 2016 

2 920 0 

Summa 2 920 0 

Not 23 Skattefordran/Skatteskuld 

 2016 2015 

Aktuell skattefordran 0 0 

Aktuell skatteskuld 0 -6 

Summa 0 -6 

Not 24 Upplupna 
kostnader/Förutbetalda intäkter 

 2016 2015 

Upplupen elkostnad 
december 

162 130 

Övriga upplupna 

driftkostnader 

770 32 

Summa 932 162 

Not 25 Ställda säkerheter och 
eventualförpliktelser  
 2016 2015 

Ställda panter Inga Inga 

Eventualförpliktelser Inga Inga 
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Ordlista 
 

VA: En vanlig förkortning på Vatten och 

Avlopp. I Sverige är VA verksamheten 

ett naturligt monopol. Detta innebär att 

huvudmannen själv är suverän att 

bestämma sin egen taxa. 

 

Taxa: Är hur man tar betalt för VA-

tjänsterna, alltså taxekonstruktionen. 

Denna ska delas upp i tjänsterna vatten, 

spill och dag. 

 

Anläggningsavgift: Ska täcka 

kostnader för anslutning av nya 

abonnenter och är en engångsavgift. 

 

Brukningsavgift: Ska täcka kostnader 

för drift av den allmänna VA-

anläggningen.  

 

Självkostnadsprincip: Enbart de 

nödvändiga kostnaderna som finns inom 

VA får tas ut i taxor. 

 

Avlopp: Samlingsnamn för spillvatten, 

dagvatten samt dränvatten. 

 

Spillvatten: Vatten från hushåll (toalett, 

bad/dusch, disk och tvätt) och andra 

verksamheter (industri, biltvättar och 

dylikt). 

 

Dagvatten: tillfälligt förekommande, 

avrinnande vatten på markytan eller på 

en konstruktion. Exempelvis avrinnande 

regnvatten eller smältvatten samt 

framträngande grundvatten. 

 

Ovidkommande vatten: Oönskat 

vatten som infiltrerar vårt 

spillvattensystem, det 

vill säga dag-, dränerings-och 

grundvatten, som läcker in i 

spillvattensystemet.  

 

Slam: Avloppsslam bildas dygnet runt 

som en restprodukt vid rening av 

avloppsvatten  

 

Tjänligt dricksvatten: Ett tjänligt 

dricksvatten uppfyller alla de 

kvalitetskrav som Livsmedelsverket 

ställer. 

 

Affärsplan: Affärsplanen är ett 

strukturerat sätt att beskriva hur arbetet 

är tänkt i bolaget I affärsplanen tas 

ställning till vilka strategier bolaget har 

för olika områden. 

 

Intern kontroll: Att med rimlig grad av 

säkerhet, säkerställa att ändamåls och 

kostnadseffektiv verksamhet har utförts, 

lagar och regler har efterlevts och en 

tillförlitlig finansiell rapportering och 

information om verksamheten finns att 

tillgå. 

 

Resultaträkning: Visar en 

sammanställning av bolagets kostnader 

och intäkter under 1 år. 

 

Nettokostnad: Totalsumman av årets 

intäkter, kostnader och avskrivningar. 

 

Avskrivning: Planmässig nedsättning av 

anläggningstillgångarnas värde och ska 

spegla värdeminskningen. 

 

Över- och underuttag: I bokslutet görs 

en avstämning hur året har gått. Vid ett 

positivt resultat har ett överuttag 

gentemot abonnenterna skett. Detta 

bokas upp som en skuld till 

abonnenterna. Resultaträkningen i ett 

taxekollektiv inom VA visar alltid ett 

nollresultat. 

 

Balansräkning: Visar den ekonomiska 

ställningen vid bokslutstillfället. Här 

framgår hur bolaget använt respektive 

anskaffat sitt kapital. 

 

Anläggningstillgång: Tillgång som är 

avsedd för stadigvarande bruk eller 

innehav. 

 

Omsättningstillgång: Tillgång som på 

kort sikt kan omsättas till likvida medel 

och som inte är avsett för stadigvarande 

bruk. 

 

Kassaflödesanalys: Visar de likvida 

betalningsströmmarna som skett i 

bolaget under året. 
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ställning till vilka strategier bolaget har 

för olika områden. 

 

Intern kontroll: Att med rimlig grad av 

säkerhet, säkerställa att ändamåls och 

kostnadseffektiv verksamhet har utförts, 

lagar och regler har efterlevts och en 

tillförlitlig finansiell rapportering och 

information om verksamheten finns att 

tillgå. 

 

Resultaträkning: Visar en 

sammanställning av bolagets kostnader 

och intäkter under 1 år. 

 

Nettokostnad: Totalsumman av årets 

intäkter, kostnader och avskrivningar. 

 

Avskrivning: Planmässig nedsättning av 

anläggningstillgångarnas värde och ska 

spegla värdeminskningen. 

 

Över- och underuttag: I bokslutet görs 

en avstämning hur året har gått. Vid ett 

positivt resultat har ett överuttag 

gentemot abonnenterna skett. Detta 

bokas upp som en skuld till 

abonnenterna. Resultaträkningen i ett 

taxekollektiv inom VA visar alltid ett 

nollresultat. 

 

Balansräkning: Visar den ekonomiska 

ställningen vid bokslutstillfället. Här 

framgår hur bolaget använt respektive 

anskaffat sitt kapital. 

 

Anläggningstillgång: Tillgång som är 

avsedd för stadigvarande bruk eller 

innehav. 

 

Omsättningstillgång: Tillgång som på 

kort sikt kan omsättas till likvida medel 

och som inte är avsett för stadigvarande 

bruk. 

 

Kassaflödesanalys: Visar de likvida 

betalningsströmmarna som skett i 

bolaget under året. 
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