
Årsberättelse 2018 
Med dricksvatten i fokus

Med årsredovisningar för: 
Färgelanda Vatten AB • Munkedal Vatten AB 

Sotenäs Vatten AB • Uddevalla Vatten AB • Västvatten AB      



Att spola rätt är lätt! 

Om annat papper än toalettpapper spolas ner i toalet-
ten riskerar det att orsaka stopp och översvämningar. 
Det finns också betydligt bättre platser för snus, tops,  
tamponger, bindor, blöjor eller hår – eftersom det  
också gärna fastnar i ledningar och krökar. Avlopps-
stopp är ett ökande problem för oss, som kostar 
mycket av våra gemensamma medel. 

Men en liten tvättservett, kan det verkligen orsaka 
stopp? Ja, varken våtservetter, hushållspapper eller  

 
tvättlappar löses upp i vatten som toalettpapper 
gör. Många tror att det är rutornas storlek som är 
problemet, men det hjälper alltså inte att strimla 
pappret, det löses inte upp ändå.  

Den 19 november varje år uppmärksammar vi Världs-
toalettdagen och känner lite extra tacksamhet över 
att vi i Sverige har toaletter och rent vatten. Inte vill  
vi väl behandla avloppet som ett sopnedkast? 

Tack för din hjälp!

Bara kiss, bajs och toapapper i toaletten – inget annat
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Grafik: Svenskt Vatten



Vi tog tempen på hela organis-
ationen genom en omfattande 
medarbetar-
undersökning 
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Med glädje kan jag konstatera att även detta år har 
präglats av ett positivt och engagerat arbete för 
att möta framtidens stora utmaningar för vatten- 
och avloppsverksamheten – i samarbete med 
medarbetare, styrelser, ägarkommuner och andra 
organisationer. Men det har också varit ett år lite 
utöver det vanliga. 

Dricksvattenbrist
Genom årens lopp har vi många gånger upplevt  
stora mängder nederbörd, som ansträngt våra VA-
system starkt. 2018 förde med sig en helt annan 
ytterlighet med en extremt varm och torr sommar. 

Från att tidigt under sommaren uppmanat kunder 
till sparsamt användande av dricksvattnet var vi 
i juni tvungna att införa bevattningsförbud i alla 
kommuner.

Vi tog oss igenom detta ansträngda läge och vill 
passa på att tacka alla kunder som respektfullt 
hjälpte till. Att Västvattens absolut största tillgång är 
vår engagerade personal, visades med all önsvärd 
tydlighet under sommaren. Extra glädjande då,  
med en medarbetarundersökning som visar att vi 
trivs och tycker det är utvecklande att arbeta här. 

Vikten av medvetenhet
Mycket av det vi arbetar med är långsiktigt – sådant 
som kanske inte genast märks. Vi möter ökade lag- 

2018
Ett år lite utöver det vanliga
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krav och klimatförändringar, vi behöver förnya ledn-
ingar och reningsverk och bygga nytt i takt med att 
samhället utvecklas. Och trots att alla vet att rent 
dricksvatten i tillräcklig mängd är livsviktigt, blir vi 
då och då påminda om att vi arbetar i en ganska 
anonym bransch. 

Att öka medvetenheten hos allmänheten – både om 
vad vi bidrar med och om lyxen (ja, faktiskt) av vatten 
och avlopp – är en central utmaning. Inte minst för 
att det ska finnas förståelse för behovet av framtida 
satsningar och investeringar.  

En lyckad och uppskattad aktivitet i linje med detta är 
Kretsloppskampen, som 2018 firade 20 år. Vi arrang-
erar tävlingen tillsammans med kommunernas bolag  
för avfallshantering. Tillsammans lär vi femteklassare 
mer om såväl jordens kretslopp som den lokala hant- 
eringen av vatten, avlopp och avfall. Tack vare barnens 
engagemang sprider sig kunskaperna vidare. Och till- 
sammans kan vi skapa hållbar utveckling.  

Tack för året som gått, nu ser vi fram emot ett 
spännande 2019!

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

För rent vatten
– idag och imorgon

ca
startår

2013 60 000 
anslutna personer

 ca 6000 tm3 dricksvatten/år

 ca 180 mil ledningar

Uddevalla 
kommun

Färge-
landa 

kommun
Munkedals 

kommun

Sotenäs 
kommun



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. Men inte bara för att det 
ska vara enkelt och bekvämt. Vatten av god kvalitet 
är ju en förutsättning för liv. Och genom att göra det 
vi gör skyddar vi våra vattendrag, sjöar och hav från 
föroreningar och övergödning – och bidrar till en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

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

Ekologisk hållbarhet

Vi skyddar vattnet som resurs, uppfyller miljökrav, 
hanterar näringsämnen och energi på ett hållbart sätt. 
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 – med trygga och nöjda abonnenter. 

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. Starkt 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.

Vi är även aktiv medlem i teknikutvecklingsklustret 
VA-teknik Södra, ett samarbete mellan tekniska 
högskolor, offentlig sektor och företag. VA-teknik 
Södra har som huvudsyfte att hitta lösningar till 
framtidens utmaningar, med fokusområden som 
avloppsvattenrening, energi- och resurshushållning 
samt klimat och samhälle. 

Med sikte på framtiden

Några uppnådda mål 2018

• Nödvattenplanering etablerad  
   (samtliga kommuner)
• Spolplaner följs (samtliga kommuner) 
• Statusbedömning av yttre anläggningar (i fas)

• Genomförd medarbetarundersökning samt  
   ett fastställt förbättringsprojekt per avdelning
• Friskvårdsaktiviteter för medarbetare (fler än 5)
• Krisberedskapsövningar i samtliga bolag
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El & Automation
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Drift
Royne Hansson
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Christer Backelin

Ekonomi
Susanne Thorén

Reningsverk
Kenneth Öhman

Kundnära tjänster
Annmarie Erlandsson

Vattenverk
David Andersson

Projekt & Utredning 
Mikael Svensson

Tf. VD
Royne Hansson
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103
medarbetare

27,2 %
72,8 %

medelålder 

47
Förutom att få en uppfattning om medarbetarnas 
viktiga åsikter, var syftet med medarbetarunder-
sökningen att hitta styrkor och utvecklingspotential 
och fokusera på rätt saker i förbättringsarbetet. 

Den helt anonyma undersökningen genomfördes 
under två veckor och skickades via e-post till alla  
medarbetare som varit anställda i minst sex månader.  
De 60 frågorna handlade om arbetsklimat, ledar-
skap, organisation samt visioner och mål. 

Bra svarsfrekvens och medarbetarindex
Hela 90 % av medarbetarna svarade på under-
sökningen. Det sammanlagda resultatet visade 
till allra största delen gröna staplar och positiva 
tongångar. Områden som arbetsglädje, likabeh-
andling och stolthet över arbetsplatsen låg i topp. 
”Stimulerande” hade många svarat på fritextfrågan 
”Vad är det bästa med att arbeta på Västvatten?”. 

Utvecklingspotential finns bl.a. i områden som 
information, återhämtning under arbetstid och 
organisationens ansvarsfördelning och -tydlighet.

Medarbetarindexet landade på positiva 75 % (av max 
100 %). Det är ett mått på engagemang, som ges 
genom värdet på 20 av undersökningens 60 frågor. 

Varje avdelning jobbar nu tillsammans vidare med 
resultatet från den egna delen av undersökningen 

och de frågor som anses viktigast för just dem. Detta 
görs även på en övergripande nivå. Nu finns ett ged-
iget utgångsvärde för att kunna jämföra oss med oss 
själva – och se till att vi blir bättre och bättre över tid. 

Trygg arbetsplats
Bättre och bättre ska också arbetsmiljön bli, genom 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Under året har 
några steg på vägen till en trygg arbetsplats varit 
införandet av slumpvisa drogtester och all personal 
fått obligatorisk utbildning i hjärt-/lungräddning.

Vi använder gärna begreppet frisknärvaro (medarbe-
tare med 0-5 sjukdagar per år) som i år ligger på  
72,8 %, något lägre än förra årets 75,3 %. 

Vi har blivit fler
Vi fortsätter och intensifierar arbetet med att kartlägga 
våra processer och framtida personalbehov, för att 
vara rustade både för nuvarande och framtida krav. 

Förra året var vi 97 – nu är vi 103. Bland annat har 
vi kunnat ersätta konsulter med egen personal. 
Och efter att Västvattens VD valde att säga upp sig i 
mitten av året sattes en intensiv rekryteringsprocess 
igång. Valet landade slutligen på Peter Johansson, 
för närvarande VD för Lidköping Energi, som påbörjar 
sin tjänst hos oss i slutet av februari 2019.

Utveckling med hjälp av engagerade medarbetare

Mycket har hänt under de år som Västvatten funnits – och 2018 var det dags 
att ta tempen på hela organisationen. Vid en omfattande undersökning fick alla 
medarbetare ge sitt betyg på sitt arbete och sin arbetsgivare.  

Stolta medarbetare 
tyckte till om sin arbetsplats
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Nedslag på hemmaplan
En del av det som hänt i våra ägarkommuner i år.

Färgelanda
• Relining av ledningar för att minska ovid-

kommande vatten till Stigens Reningsverk.

• Renovering av Färgelanda vattenreservoar, 
vattenverk i Vallardalen samt Stigen, Hög-
säter och Ödeborgs reningsverk.

• Vattenskyddsområden godkända av styrelsen 
och vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

• De fyra vägföreningarna har accepterat dag-
vattenytorna där vi tar betalt för dagvatten gata.

Munkedal
• Flödesmätare installerade i vattennätet.

• Renovering av reservkraft till Kärnsjöns 
vattenverk.

• Påbörjad överföringsledning Faleby-Gårvik.

• Undersökningar av ovidkommande vatten i 
spillvattensystemet har bl.a. lett till lagning av 
en avloppsbrunn utanför Torreby reningsverk.

Sotenäs
• Rivning av gamla reningsverket i Ulebergs-

hamn och pågående utskrotning av renings-
verket på Bohus-Malmön.

• Pågående utredning på Dale vattenverk, för att 
åtgärda anmärkningar på tryckslagsbehållare.

• Kollaps av huvudledning för avlopp i centrala 
Kungshamn, vilken kommer att relinas. 

• Flertalet samarbeten med Sotenäs kommun, 
så som att söka inkopplingar på vattennätet.

Uddevalla
• Medverkan i kommunens förprövningsgrupp, 

gällande frågor om större exploateringsinitiativ.

• Ombyggnation av Blekets, Äspreöds och 
Kapelle reservoarer.

• Ökande antal vattenläckor och avloppsstopp.

• Provpumpning av nytt borrhål vid Skredsvik 
visar hittills att mängden vatten inte är till-
räcklig för att ersätta befintlig vattentäkt.

Ny råvattenledning
Delar av den nuvarande råvattenledningen 
i Uddevalla är i dåligt skick och belägen 
på ett olämpligt sätt. Nyanläggning av rå-
vattenledningen är en del i arbetet med att 
säkra råvattentillförseln till vattenverket. 
I detta ingår nybyggnad av 2 625 meter 
råvattenledning i Kurödsområdet. 

Hittills har cirka 1 700 meter ledning 
byggts, tillsammans med ett nytt rå- 
vattenintag och en ny pump- och sil-
anläggning vid Köperödsjöarna. 

Projektet innehåller flera olika utmaningar 
och skiftande tekniska lösningar – och 
som en följd används totalentreprenad 
med partnering som entreprenadform. 
Det innebär att entreprenör och beställare 
samverkar för att hitta bästa möjliga 
tekniker i förhållande till beslutad budget. 
Upphandlad entreprenör är Skanska 
Sverige AB. 

Arbetet pågår 2017-2019.

Vi blir mer sociala
Bättre sent än aldrig – nu finns Västvatten 
på Facebook. Våra rekryteringsannonser är 
bland de mest delade och gillade inläggen.

Foto: Martin Birgersson
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Dricksvattenledningen i havet mellan Uddevalla  och Orust kommuner är nu färdig – efter flera års planering 
och utredningar samt sex månaders byggtid. Ledningen kommer att kunna transportera reservvatten åt båda 
håll, som en större säkerhet för båda kommunerna. Ett hundratal fastigheter på Orustsidan kommer också att 
få sin grundförsörjning via ledningen.

Den drygt sex kilometer långa sjöledningen går från Slussens pensionat, via luftningsanordning på Brunnefjälls 
holme, till fastlandet norr om Åh stiftsgård. Det är första gången som vatten levereras på detta sätt mellan de 
två kommunerna. 

Sjöledningen kompletteras under året med projektering för reservoar i Åh.

På plats på stan 
Vi vill gärna vara där våra kunder är!  
I somras var vi för första gången med på  
Uddevallakalaset, tillsammans med Udde- 
valla Energi och Uddevallahem. I hettan 
gick vattnet vi bjöd på verkligen hem. 

På höstkanten var det dags för Oktober-
mässan i Sotenäs, där vi visade och 
pratade om fett i avloppsrören – och vad 
som händer med olika sorters papper som  
spolas ner. Båda tillställningarna var 
mycket uppskattade!

Sjöledningen invigdes av representanter från Uddevalla Vatten och Orust kommun i början av sommaren.

Nu strömmar vattnet mellan Uddevalla och Orust

Dataskyddsförord-
ningen ger följder
Hela EU fick under året den nya data-
skyddsförordningen (GDPR) att förhålla 
sig till. Som en följd av lagen som ska 
skydda privatpersoners personuppgifter 
och integritet har vi bland annat under året 
sett över vår registerhantering, infört en ny 
IT-policy och utsett dataskyddsombud.



Att dricka vatten är livsviktigt, det vet de allra flesta. 
Inte minst när solen gassar och vi svettas som mest. 
I vår region har många tidigare sluppit tänka på att 
behöva hushålla med vattnet – men 2018 blev lite 
annorlunda. En lång och torr försommar bidrog till att 
vattentillgången minskade mer än normalt. 

Bevattningsförbud
Väderprognoserna spådde fortsatt torka och 
värme – och för första gången införde vi därför 
bevattningsförbud i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs 
och Uddevalla.

– Vi behöver säkerställa att vattnet räcker för alla,  
hela sommaren. Kommer det tillräckligt med regn 
så häver vi förbudet, sa David Andersson, dricks-
vattenchef på Västvatten, i samband med att 
bevattningsförbudet infördes. 

Detta möttes generellt av stor förståelse bland 
kommuninvånarna, som hjälptes åt för att hålla nere 
förbrukningen. 

Vattennivåer och vattendomar
När torkan fortsatte, fortsatte också grundvatten-
nivåerna att sjunka och tillrinningen sinade till flera 
sjöar och åar. Förutom risken att inte kunna produ-
cera tillräckligt med dricksvatten, finns också vatten-
domar att förhålla sig till. En vattendom fastställer 
hur vatten ska tappas ur till exempel en sjö, inom 

vilka gränser vattenståndet måste ligga och under 
vilken tid dessa värden gäller. 

– Vi ökade kontrollerna av nivåer och uttag ur våra 
vattentäkter. I första läget fanns det en risk att inte 
klara våra vattendomar, främst i Munkedal och 
Uddevalla. Nivåerna sjönk helt enkelt för snabbt, 
berättar Karin Zetterström, processingenjör på 
dricksvattenavdelningen.

När det var som varmast i både luft och vatten, 
stod avdunstning för en stor del av minskningen 
av Uddevallas vatten. I Öresjö avdunstade en 
mängd vatten ungefär tre gånger så stor som hela 
Uddevallas vattenproduktion per dygn. 

Samarbete och väderomslag
Under en period behövdes hjälp av kommunala 
Uddevalla Energi, som reglerade sina luckor och 
släppte vatten förbi sitt kraftverk, för att hålla reserv-
vattenintaget täckt och flödet på en bra nivå. 

Andra veckan i augusti kom med väderomslag och  
mulet väder, som gjorde att avdunstningen minskade. 

– När vi kommer in i september kan nivån i Öresjö 
enligt vattendomen minska ytterligare någon deci-
meter, vilket gjorde att vi klarade oss, säger Karin.   

Bevattningsförbudet gällde från och med 11 juli och 
hävdes slutligen i Sotenäs kommun den 20 augusti 
och i övriga kommuner den 3 september. 

Gemensamma insatser för att spara på dricksvattnet

Det är svårt att summera Västvattens 2018 utan att nämna den varma, torra 
sommaren. För första gången någonsin införde vi bevattningsförbud i alla fyra 
kommuner – och ställdes inför nya utmaningar. 

Ansträngt läge  
när vi införde bevattningsförbud
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Detta gäller vid generellt bevattningsförbud (nivå 2)

Ingen användning av vattenslang under bevattningsförbudet.

Fyra nivåer klargör och underlättar
Med hjälp av erfarenheterna från sommaren 
sattes det till tvärprofessionella arbetsgrupper, 
som tillsammans såg över rutinerna för eventuella 
bevattningsförbud i framtiden. 

– Vi beslöt oss för att utgå från fyra nivåer, som i 
likhet med till exempel SMHI:s varningsklasser ger 
en indikation på allvaret i läget. För varje nivå ska 
det vara tydligt vad det innebär för oss internt, men 
också för privatpersoner respektive företag och 
offentlig verksamhet, förklarar Karin, som betonar 
att vi förhoppningsvis aldrig ska behöva hamna i 
varken nivå 3 eller 4. 

Nivå 1: Uppmaning/vädjan om sparsamhet

Nivå 2: Bevattningsförbud

Nivå 3: Förbud för näringsidkare att använda 
kommunalt dricksvatten i sin verksamhet

Nivå 4: Användning av vatten enligt nödvattenplan

Efter sommarens insatser valde man också 
att samtala mer med andra organisationer och 
kommunala verksamheter, om ansvar, roller och 
samarbeten, i de kommuner där det behövs. 

– Det är givetvis viktigt för oss alla att vår vatten-
försörjning är tryggad även i framtiden, säger Karin. 

 Foto: genrebild
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Vattnet får användas i hemmet som vanligt, för bland annat hygien, dryck och matlagning. 

Det är dock inte tillåtet att använda kommunalt vatten till:

• att vattna gräsmattor, blommor elller annan växtlighet med vattenslang/vattenspridare. Vattenkanna går bra.

• att fylla privata pooler eller byta ut vatten i pooler och spabad

• att vattna stora ytor som fotbolls- eller tennisplaner

• att använda högtryckstvätt eller vattenslang för att tvätta fasader, fordon eller liknande



Sedan 1998 har ”VA i 5:an” funnits och har på 
senare år utökats till att bjuda in alla femteklassare 
i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla. 
Det är de kommunala bolagen som tillsammans 
genomför en utbildning kombinerat med ett täv-
lingsmoment – som ska engagera barn i ett tidigt 
skede gällande vatten, avfall och miljö.

– Vi vill få barnen att få upp ögonen för att varje 
enskild person har möjlighet att påverka vår miljö, 
bland annat genom att hantera vatten, avlopp och 
avfall på rätt sätt, säger Sandra. 

20-årsjubileum och nytt namn
För att fira de 20 år som tävlingen funnits har namnet 
och det visuella utseendet fått en uppdatering. 

– Dels ville vi vidga perspektivet till att handla mer 
om miljön och hela jordens kretslopp och visa att 
allt vi gör hänger ihop, berättar Sandra. Dels fanns 
det en namnförvirring, både en osäkerhet kring vad 
förkortningen ”VA” syftade på och en ihopblandning 
med den kända radiotävlingen.

Det nya namnet ”Kretsloppskampen” symboliserar 
att vatten- och avfallshantering är viktiga delar i 
jordens kretslopp. Men det ger också lite extra tyngd 
till tävlingsmomentet såväl som den miljökamp som 
fortsätter även efter att barnen gått hem för dagen. 

Barnen blir miljöambassadörer 
Dagen för Kretsloppskampen börjar med en teori-
lektion kring frågor som hur man ska bete sig för att 
ta hand om vår miljö, hur sopor ska sorteras och vad 
man får lov att spola ner i toaletten. Dagen avslutas 
med studiebesök på de olika anläggningarna. 

Under studiebesöken genomför klassen ett quiz till-
sammans. Det är en rolig aktivitet för hela klassen 
och det gäller att samarbeta – för klasserna med flest 
rätt vinner fina priser. Och barnen tar såväl tävlingen 
som de nya lärdomarna på stort allvar. 

– Kretsloppskampen är väldigt uppskattad. Och barn 
brukar vara duktiga på att ta med kunskapen hem 
och rätta sina familjer om de gör fel, skrattar Sandra.

Kretsloppskampen ger goda vanor och toalettvett

Totalt har över 7 500 barn engagerats i miljöfrågor och hållbar utveckling. I år firar 
Västvatten, Uddevalla Energi och Rambo AB:s gemensamma koncept 20 år – i en 
ompaketerad version. – Vi vill andas kämpaglöd och ge hopp om framtiden, säger 
Sandra Zachrisson, drifttekniker på Västvatten.

Tusentals nya miljöhjältar 
redo att rädda världen på hemmaplan
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20  år
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Hej Sandra Zachrisson och Vincenzo DeSantis, 
som har hand om Västvattens del av Kretsloppskampen! 

år
Gör Kretsloppskampen skillnad? 
Ja, absolut. Det är viktigt för framtiden att börja med 
barnen, så att de förhoppningsvis tar rätt vanor med 
sig in i vuxenlivet. Åldern är helt rätt, för barnen är så 
öppna och nyfikna. Från år till år märker vi dessutom 
att de har mer kunskap redan innan, till exempel från 
syskon som varit hos oss. Men vi behöver självklart 
jobba på fler håll för att öka medvetenheten.  

Vad tycker barnen är roligast? 

De uppskattar nog helheten – en utflyktsdag med 
många spännande moment, inte minst att besöka 
våra anläggningar. Det blir en rolig upplevelse och 

gemenskap i klassen. Dessutom är det nog lite 
kul för dem att få visa hur mycket de kan och hur 
duktiga de är. De mest spontana reaktionerna brukar 
vi annars få som en reaktion på lukten på vissa 
avloppsreningsverk. 

Vad får vinnarna för pris? 
Tidigare år har det varit en havsutflykt med skol-
fartyget T/S Britta, som nu tyvärr lagt ner sin 
verksamhet. 

I år har vi slagit på stort i och med 20-årsjubiléet och 
ger både första-, andra- och tredjepristagarna fina 
upplevelser. 





Foto: Martin Eliasson  
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Nyckeltal 2016–2018

1. 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. 2016 avrundad, tidigare rapporterad i tm3.
3. Ny för 2017. 
4. Kostnad 1 januari undersökningsåret.

Enhet Färgelanda                 Munkedal                                                        Munkedal Sotenäs Uddevalla

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016
Antal invånare st 6 605 6 592 6 627 10 478 10 423 10 361 9 069 9 073 - 56 158 55 763 55 164

Antal anslutna personer till  
vattenledningsnätet1 st 3 591 3 596 3 588 6 350 6 218 6 153 7 565 7 630 - 43 040 42 255 41 618

Antal anslutna personer till  
spillvattennätet1 st 3 526 3 526 3 532 6 167 6 048 5 975 7 487 7 560 - 44 220 43 435 42 442

Ledningslängd totalt km 169,4 167,8 174,9 305,8 301,3 302,8 447,1 449,9 - 918,8 900,5 883,4

Nylagda ledningar (totalt) km 0 0 1,9 3,4 1,6 1,8 0,3 5,5 - 9,1 18,9 9,0

Sanerade/omlagda ledningar 
totalt

km 0,2 0,0 0,2 0,2 1,2 0,0 1,0 0,5 - 5,6 1,7 3,3

Ledningsnätets förnyelsetakt gång/år 1/847 1/∞ 1/847 1/1512 1/251 1/1492 1/447 1/900 - 1/164 1/529 1/305

Totalt antal rörbrott/vattenläckor st 6 3 5 17 11 12 34 26 - 69 52 39

Totalt antal avloppsstopp st 1 4 6 3 10 12 83 10 - 230 168 9

Producerad mängd vatten2 m3 343 239 333 429 343 000 577 834 574 371 560 000 1 398 256 1 315 103 - 4 006 168 3 712 798 4 177 000

Såld (debiterad) vattenmängd 
inom den egna kommunen2 m3 247 562 237 622 253 000 419 407 408 045 428 000 1 128 148 1 067 584 - 2 985 563 2 851 124 2 914 000

Andel läckage av renvatten (ej 
debiterat vatten)

% 28 29 26 27 29 24 19 19 - 25 23 30

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

kWh/m3 0.93 0,85 0,93 0,68 0,68 0,67 0,91 0,82 - 0,68 0,67 0,66

Antal pumpstationer st 18 18 18 38 38 31 99 101 - 128 128 125

Antal tryckstegringsstationer st 5 5 5 6 5 5 13 13 - 33 32 31

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

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

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

Renad (behandlad) mängd av-
loppsvatten2 m3 519 178 583 400 - 1 006 972 1 134 961 - 1 868 663 2 018 867 - 5 919 305 6 572 154 6 115 000

Bräddning från avloppssystem 
(nät + ARV)

m³ 2 246 478 2 045 19 573 - 6 029 51 795 28 570 - Ej klart - 49 069

Nederbörd3 mm 801 899 - 741 896 - 933 1 165 821 1 071 -

Drift- och underhållskostnad för 
produktion av dricksvatten

kr/lev.m3 3,53 3,6 3,65 3,13 2,79 2,43 4,49 4,79 - 2,96 2,79 2,65

Drift- och underhållskostnad för 
behandling av avloppsvatten

kr/beh.
m3 9,19 8,31 - 6,57 4,54 - 7,50 9,00 - 3,23 2,05 -

 

Abonnentens kostnad för  
vatten och avlopp4

Årskostnad för typhus A5 kr/år 9 242 9 060 8 710 9 135 9 135 8 870 8 570 8 385 - 8 592 8 420 9 060

Årskostnad för typhus B6 kr/år 92 302 90 185 100 745 98 970 99 430 96 515 81 270 79 460 - 73 580 71 860 83 250

Siffror från tidigare år korrigerade 2018
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Enhet Färgelanda                 Munkedal                                                        Munkedal Sotenäs Uddevalla

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016
Antal invånare st 6 605 6 592 6 627 10 478 10 423 10 361 9 069 9 073 - 56 158 55 763 55 164

Antal anslutna personer till  
vattenledningsnätet1 st 3 591 3 596 3 588 6 350 6 218 6 153 7 565 7 630 - 43 040 42 255 41 618

Antal anslutna personer till  
spillvattennätet1 st 3 526 3 526 3 532 6 167 6 048 5 975 7 487 7 560 - 44 220 43 435 42 442

Ledningslängd totalt km 169,4 167,8 174,9 305,8 301,3 302,8 447,1 449,9 - 918,8 900,5 883,4

Nylagda ledningar (totalt) km 0 0 1,9 3,4 1,6 1,8 0,3 5,5 - 9,1 18,9 9,0

Sanerade/omlagda ledningar 
totalt

km 0,2 0,0 0,2 0,2 1,2 0,0 1,0 0,5 - 5,6 1,7 3,3

Ledningsnätets förnyelsetakt gång/år 1/847 1/∞ 1/847 1/1512 1/251 1/1492 1/447 1/900 - 1/164 1/529 1/305

Totalt antal rörbrott/vattenläckor st 6 3 5 17 11 12 34 26 - 69 52 39

Totalt antal avloppsstopp st 1 4 6 3 10 12 83 10 - 230 168 9

Producerad mängd vatten2 m3 343 239 333 429 343 000 577 834 574 371 560 000 1 398 256 1 315 103 - 4 006 168 3 712 798 4 177 000

Såld (debiterad) vattenmängd 
inom den egna kommunen2 m3 247 562 237 622 253 000 419 407 408 045 428 000 1 128 148 1 067 584 - 2 985 563 2 851 124 2 914 000

Andel läckage av renvatten (ej 
debiterat vatten)

% 28 29 26 27 29 24 19 19 - 25 23 30

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

kWh/m3 0.93 0,85 0,93 0,68 0,68 0,67 0,91 0,82 - 0,68 0,67 0,66

Antal pumpstationer st 18 18 18 38 38 31 99 101 - 128 128 125

Antal tryckstegringsstationer st 5 5 5 6 5 5 13 13 - 33 32 31

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

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

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

Renad (behandlad) mängd av-
loppsvatten2 m3 519 178 583 400 - 1 006 972 1 134 961 - 1 868 663 2 018 867 - 5 919 305 6 572 154 6 115 000

Bräddning från avloppssystem 
(nät + ARV)

m³ 2 246 478 2 045 19 573 - 6 029 51 795 28 570 - Ej klart - 49 069

Nederbörd3 mm 801 899 - 741 896 - 933 1 165 821 1 071 -

Drift- och underhållskostnad för 
produktion av dricksvatten

kr/lev.m3 3,53 3,6 3,65 3,13 2,79 2,43 4,49 4,79 - 2,96 2,79 2,65

Drift- och underhållskostnad för 
behandling av avloppsvatten

kr/beh.
m3 9,19 8,31 - 6,57 4,54 - 7,50 9,00 - 3,23 2,05 -

 

Abonnentens kostnad för  
vatten och avlopp4

Årskostnad för typhus A5 kr/år 9 242 9 060 8 710 9 135 9 135 8 870 8 570 8 385 - 8 592 8 420 9 060

Årskostnad för typhus B6 kr/år 92 302 90 185 100 745 98 970 99 430 96 515 81 270 79 460 - 73 580 71 860 83 250

5. 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. 
6. 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.





Västvatten AB 
Årsredovisning för 
räkenskapsåret 2018
Organisationsnummer 556901-9622

Styrelsen och verkställande direktören för Västvatten AB med säte i Uddevalla  
avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2018.

Innehållsförteckning
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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
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Miljöpåverkan

Miljöpåverkande verksamhet sker i anläggningsbolagen 

och redovisas i deras årsredovisningar.  

Väsentliga händelser under året

Ett axplock av händelserna under 2018:

Västvattens VD valde att säga upp sig och fortsätta sin 

bana på Kretslopp och vatten i Göteborg. En intensiv 

rekryteringsprocess genomfördes och i februari 2019 

kommer en ny VD vara på plats.

Beslut om flytt av kontoret på I17 är taget och renovering 

av nya lokaler har påbörjats. Måldatum för inflyttning är 

första april 2019.

Bevattningsförbudet, som infördes 11 juli, innebar inform-

ationsinsatser via bland annat press och kommunerna. 

Med hjälp av erfarenheterna från sommaren har rutiner 

setts över för eventuella bevattningsförbud i framtiden.

Nya dataskyddsförordning (GDPR) med syfte att fastställa 

skydd för fysiska personers personuppgifter började gälla 

2018 och har implementeras i verksamheten.

Västvatten deltog på länsstyrelsens samordningsmöten 

för Västra Götalands-regionen gällande vattenresurser, 

brand och foder.

Flertalet inbrott har skett i fordon och i Västvatten och 

dess ägarbolags lokaler under 2018. För att försvåra att 

det händer igen har bland annat kameraövervakning 

installerats på Västgötavägen och staket samt nytt 

larmsystem har satts upp runt lokalen i Munkedal. 

Medarbetarundersökning har genomförts med ett gott 

resultat som kommer arbetas vidare med under 2019. Se 

mer under arbetsmiljö.

En ny grafisk profil har tagits fram, vilket syns bland annat 

på loggan och att komplementfärger har tillkommit.

Västvatten har blivit än mer digitala och finns nu förutom 

på Instagram och webben på Facebook. 

Det är viktigt med ett bra samarbete med engagerade 

personer från kommunerna och miljöenheterna. Under 

2018 har arbetet med VA-plan intensifierats i ett par av 

kommunerna.

Investeringar

Under 2018 har inga investeringar utförts (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

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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Arbetsmiljö

God arbetsmiljö ska vara en naturlig del i den dagliga verk-

samheten. Under året har ett flertal områden belysts och 

arbetats med, som handlar om en trygg arbetsplats. Bland 

annat har all personal fått utbildning i hjärt-lungräddning 

och slumpvisa drogtester har införts tre gånger per år. 

En medarbetarundersökning har genomförts som besva-

rades av 90 % och gav ett index på 75 %. Ett resultat på 

över 70 % visar att organisationen på rätt väg.

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 deltagande i en krisledningsövning i Munkedal 

och i Munkedal kommuns krisberedskapsråd. Dessutom 

har en risk- och sårbarhetsanalys tagits fram tillsammans 

med alla fyra kommuner.

Organisation

Västvattens VD valde att säga upp sig i mitten av året  

och fortsätta sin bana på Kretslopp och vatten i Göteborg.  

En intensiv rekryteringsprocess genomfördes där Peter 

Johansson, för närvarande VD för Lidköping Energi, 

anställdes som Västvattens nya VD och påbörjar sin  

tjänst i slutet av februari 2019.

Rollen som driftledare/arbetsledare har arbetats in än 

mer i verksamheten. Dessa skapades föregående år då 

Sotenäs Vatten bildades och gick med i Västvatten.

Personalstyrkan har utökats från föregående år, bland 

annat har externa konsulter ersatts med egen personal 

och utökning har även skett inom följande kompetenser:

• El, för att minska inflytandet av externa leverantörer

• Lågtrycksavlopp (LTA) för att kunna hantera, 
projektera och drifta LTA.

• Karta, för att förbättra kartan över ledningsnät, 
tryckstegrings- och pumpstationer och verk i 
kommunerna.

• Ledningsrätter

För att vara rustad både för nuvarande och framtida 

krav har varje avdelning inom Västvatten arbetat med 

arbetsprocesser och framtida personalbehov. Ett arbete 

som alltid finns men som intensifierats under 2018 och 

kommer fortskrida under 2019.

Effektivisering

Bolaget arbetar ständigt med effektiviseringar och de för-

delar som det ger med ett enhetligt arbetssätt i de olika  

kommunerna. 

Framtida utveckling

Västvatten arbetar på uppdrag av sina anläggningsbolag 

och ägarkommuner med ansvar för VA-verksamheten 

och är också ett viktigt stöd i kommunernas samhälls-

utveckling. 

Västvatten arbetar med att ta fram gemensam metodik 

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

som är aktuella är:

• Vattenförsörjning

• Förnyelse och digital dokumentation av 

ledningssystem samt verk

• Klimatfrågor

• Slamhantering

• Förberedelse för en gemensam VA-taxa i alla 

ägarbolagen 

Västvatten har sammanställt och lämnat uppgifter till 

länsstyrelsen inför arbetet med en regional vattenför-

sörjningsplan. Potentiella dricksvattenresurser kommer 

att pekas ut i vattenförsörjningsplanerna, så att de som är 

prioriterade därefter kan skyddas. Utredningar om reserv-

vattentäkter, där sådana behövs, planeras utföras 2021.

Forskning och utveckling

Västvatten är medlem i branschföreningen Svenskt 

Vatten. Verksamheten inom Svenskt Vatten Utveckling 

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

utveckling av intresse för Svenskt Vattens medlemmar. 

Målet är att främja utvecklingen av ny kunskap inom 

områdena för vattentjänsternas alla delar, stödja brans-

chens behov av kompetensförsörjning samt se till att 

framtagen kunskap sprids. 

Utöver branschföreningen är Västvatten med i ett antal  

andra nätverk för forskning och utveckling. Starkast 

engagemang har vi i DRICKS där Västvatten är medfin- 

ansiär och aktiv i arbetsgrupper. DRICKS är en centrum-

bildning för dricksvattenforskning vid Chalmers, Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds tekniska högskola, 

med målet att tillsammans med andra bidra till en säkrare 

dricksvattenförsörjning.



Västvatten är även en aktiv medlem i teknikutvecklings-

klustret VA-teknik Södra. Klustret är ett samarbete mellan 

tekniska högskolor, offentlig sektor och företag. VA-teknik 

Södra har som huvudsyfte att hitta lösningar till framtidens 

utmaningar för svenska kommuner och vattentjänstbolag. 

Fokusområden är främst framtidens avloppsvattenrening, 

energi och resurshushållning samt klimat-samhälle-vatten. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

En överskuggande och tydlig trend är ökade krav från 

myndigheter, huvudmän och kunder.  Detta leder delvis 

till förändrade kompetensbehov framöver, till exempel 

gällande säkerhetsfrågor. Framtida kompetensförsörjning 

blir än viktigare. I anläggningsbranschen finns ett under-

skott av ingenjörskompetens. 

För att använda kollektivets pengar och bolagets resurser 

på ett så effektivt sätt som möjligt behövs hela kedjan av  

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

bleras tillsammans med rådgivning för fastighetsägare. 

För att få ett långsiktigt planeringsarbete med effektiva 

lösningar krävs ett tydligt samarbete mellan förvaltningar, 

bolag och politiken. 

Bolag och styrelse

Västvattens styrelse består av åtta ledamöter och högst 

fyra suppleanter. Respektive kommun utser två ledamöter 

och en suppleant. Dessa utses att ingå i styrelsen under 

mandatperioden om fyra år. Styrelseordförande för Väst- 

vatten AB utses av Kommunfullmäktige i Uddevalla kom-

mun. Övrig konstituering sker inom styrelsen. Styrelsen 

inklusive suppleanter består av två kvinnor och tio män.

Personal

Antal anställda vid årets slut är 103 personer (97 st)  

varav 28 är kvinnor (26 st). Personalen har från före-

gående år ökat med 6 personer. Personalkostnaden i 

bolaget är 66 634 tkr (61 917 tkr). Detta beror på ut-

ökning av personalstyrkan, dels för att minska beroendet 

av externa konsulter och dels för att nya arbetssätt, 

ett ökande underhållsbehov och hårdare krav från 

myndigheter kräver ny kompetens och fler resurser.

Nyckeltal 2018 2017
Personalkostnadsökning (%) 7,6 27,2

Personalkostnad (tkr) 66 634 61 917

Antal anställda (st) 103 97 
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Sjukfrånvaron i Västvatten är låg, 2,83 % (2,0 %) och frisk-

närvaron är 72,8 % (75,3 %), det vill säga den andel av 

personalen som enbart har 0-5 sjukdagar under hela året. 

Resultat och ställning

Bolagets intäkter kommer framförallt från ägarbolagen, 

vilka ägs av respektive kommun.  

Bolagets största utgift är personalkostnader tillsammans 

med personalens OH-kostnader så som fordon, kontor och 

IT-system. 

Alla kostnader och intäkter som finns i Västvatten fördelas 

ut till anläggningsbolagen via tidskrivning eller fördelnings- 

nycklar. Västvatten gör alltså ingen vinst utan ersätts för 

de faktiska nettokostnaderna.

Årets resultat och förslag till vinstdisponering

Västvatten AB:s resultat för räkenskapsåret 2018-01-01 – 

2018-12-31 är 0 tkr. 

Rörelsens omsättning är på 79 846 tkr (75 912 tkr) och 

innefattar rörelsens fakturerade kostnader till ägarbolagen. 

Förändringen beror framförallt på ökade personalkostnader 

men även på en åldrande fordonspark som kostar allt mer 

i reparationer.

Övrigt 1 %

MVAB 12 %

Bidrag 1 %
FVAB 7 %

SVAB 27 %
UVAB 52 %

Västvattens intäkter

Västvattens kostnader

Personalkostnader 
82 %

Övriga  
kostnader 6 %

Fordons- 
kostnader 5 %

Lokalkostnader 3 %
IT-kostnader 4 %
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Bolaget genererar ingen vinst och således ingen ökning/

minskning av sitt egna kapital. Till årsstämmans förfogan-

de står inga vinstmedel. Det finns således inget resultat att 

disponera.

Balansräkningen 

Balansomslutning

Balansomslutningen 2018 är på 14 795 tkr (15 660 tkr). 

Skillnaden på 865 tkr beror bland annat på att inga nya  

anläggningstillgångar har införskaffats samt att Skatte-

verket har återbetalat inbetald skatt gällande 2017.

Balansomslutning är summan av tillgångssidan alternativt 

summan av skulder och eget kapital i ett företags 

balansräkning.

Anläggningstillgångar

Totalt har bolaget anläggningstillgångar på 1 237 tkr  

(1 517 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.

En checkkredit har beviljats på 3 000 tkr som Uddevalla 

kommun är ramborgenärer för.

Likviditet

Bolaget har en likviditet på 110 % (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 17 % (16 %).

Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital och obe-

skattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i 

procent av balansomslutning.

Västvatten är ett bolag utan vinstintresse där alla 

kostnader och intäkter faktureras ägarbolagen, detta gör 

att det egna kapitalet inte förändras under året och då 

skulderna har minskat i bolaget ökar soliditeten.

Internkontroll

Under 2018 har internkontroll genomförts inom tre 

stycken områden med följande frågeställningar:

• Efterlevnad av upphandlingsregler. Följs 

lagstiftningen och har det skett korrekt?

• Inventarielistor gällande datorer, paddor och  

telefoner. Finns de och är de korrekta?

• Körjournaler. Används bilarna i tjänsten?

Inga allvarliga brister upptäcktes, dock har en del rutiner 

setts över och uppdaterats.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag de 

senaste fem åren.

Västvatten AB • Årsredovisning 2018

Flerårs- 
översikt 2018 2017 2016 2015 2014

Total om- 
sättning (tkr)

81 385 76 567 59 331
60 

009
54 620

Balansom- 
slutning (tkr)

14 795 15 660 13 276 13 603 11 969

Likviditet (%) 110 107 107 118 121

Antal  
anställda (st)

103 97 74 75 72
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Resultaträkning

Resultaträkning (tkr) Not Resultat 2018 Resultat 2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 79 846 75 912

Övriga rörelseintäkter 1 1 539 655

Summa intäkter 81 385 76 567

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 2,3,4 -14 429 -14 484

Personalkostnader 5 -66 634 -61 917

Avskrivningar 6 -280 -192

Summa kostnader -81 343 -76 593

Rörelseresultat 42 -26

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 7 2 105

Räntekostnader 8 -15 -27

Summa efter finansiella poster 29 52

Skatt på årets resultat 9 -29 -52

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 2018-12-31 2017-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Inventarier 11 1 237 1 517

Summa anläggningstillgångar 1 237 1 517

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 37 34

Fordringar hos koncernföretag 4 484 4 745

Övriga fordringar 12 5 619 5 757

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 1 699 2 008

Summa kortfristiga fordringar 11 839 12 544

Kassa och bank 1 719 1 599

Summa omsättningstillgångar 13 558 14 143

SUMMA TILLGÅNGAR  14 795 15 660

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 2018-12-31 2017-12-31
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 1 422 1 490

Skulder till koncernföretag inom Uddevalla kommun 124 55

Aktuell skatteskuld 15 29 77

Övriga skulder 16 3 732 4 465

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 6 988 7 073

Summa kortfristiga skulder 12 295 13 160

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  14 795 15 660



8

Västvatten AB • Årsredovisning 2018

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

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys 2018 2017

Den löpande verksamheten

Årets resultat 0 0

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 280 192

Justering 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 280 192

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 705 -1 825

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder - 865 2 384

Kassaflöde från den löpande verksamheten 120 751

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0

Årets kassaflöde 120 751

Likvida medel vid årets början 1 599 848

Kursdifferens i likvida medel 0 0

Likvida medel vid årets slut 1 719 1 599
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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 framför allt så  

kallade fördelningsnycklar till respektive anläggnings-

bolag. Den dagliga driften och projekt- och utrednings-

avdelningen 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 anskaffnings- 

värde minskat med ackumulerade avskrivningar. I anskaf-

fningsvärdet 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 tillverkn-

ingen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp har 

räknats in i anskaffningsvärdet. 

För de materiella anläggningstillgångarna där skillnaden i 

förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara 

väsentlig har de delats upp i komponenter och skrivs av 

separat.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet 

räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för 

löpande underhåll och reparationer redovisas som 

kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 

nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade 

Redovisningsprinciper
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 mellan-

havanden till andra företag som ingår i Uddevalla kommun 

under rubriken koncernföretag inom Uddevalla kommun.

Uddevalla Vatten AB (organisationsnummer 

556901-9655, med säte i Uddevalla) upprättar 

koncernredovisning.

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. 

Finansiella leasingavtal finns i bolaget vid leasing av 

fordon. De redovisas dock som operationell leasing.  

I koncernen är det finansiella leasingbelopp av försum-

bart värde då det understiger 0,2 % av koncernens 

balansomslutning och redovisas även där som 

operationell leasing.

Leasingavgifterna, inklusive förhöjd förstagångshyra men 

exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll,  

redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
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Noter till resultaträkningen

Noter

Not 1 Nettoomsättning
2018 2017

Fakturerade tjänster  
till Uddevalla Vatten AB (koncernföretag)

42 024 40 868

Fakturerade tjänster  
till Sotenäs Vatten AB

21 921 20 352

Fakturerade tjänster  
till Munkedal Vatten AB

10 010 9 386

Fakturerade tjänster  
till Färgelanda Vatten AB

5 891 5 306

Summa 79 846 75 912

Not 1 Övriga intäkter
2018 2017

Erhållna bidrag anställningsstöd 401 267

Övriga fakturerade kostnader 1 138 388

Summa 1 539 655

Not 2 Övriga externa kostnader
2018 2017

Fordonskostnader 4 203 3 090

IT-kostnader 3 470 3 948

Lokalkostnader 2 386 2 271

Kostnader tillhörande ägarbolagen 145 343

Övriga kostnader 4 225 4 832

Summa 14 429 14 484

Not 3 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer
EY 2018/KPMG 2017 2018 2017

Revisionsuppdraget 59 38

Övriga tjänster 259 45

Summa 318 83

Not 5 Personal, styrelse och VD
2018 2017

Anställda kvinnor 28 26

Anställda män 75 71

Könsfördelning styrelse kvinnor 19 % 19 %

Könsfördelning företagsledning kvinnor 22 % 33 %

Not 5 Personal, styrelse och VD
2018 2017

Löner och ersättningar övriga anställda 44 851 41 580

Sociala kostnader övriga anställda 17 271 16 579

(varav pensionskostnader) 2 763 2 636

Övriga personalkostnader 1 592 1 507

Löner och ersättningar styrelse och VD 1 120 1 130

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

Sociala kostnader styrelse och VD 863 540

(varav pensionskostnader) 305 412

Övriga personalkostnader 937 581

Hyresavtal lokaler finns till och med 
• 2018-12-31 om 25 tkr/år.
• 2019-04-01 om 602 tkr/år.
• 2019-12-31 om 553 tkr.
• 2021-09-30 om 967 tkr/år. 

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

Under 2018 påbörjades slumpvisa drogtester för all 
personal samt att all personal fick möjlighet att göra 
hälsoundersökningar samt HLR. Under 2018 har även 
rekrytering av ny VD genomförts.

2017 års siffror är reviderade mellan övriga anställda 
och styrelse och VD. 

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.

2018 2017

Inom ett år 1 312 1 045

Mellan ett till fem år 933 897

Senare än fem år 0 0

Summa 2 245 1 942

Årets redovisade leasingkostnader 1 549 1 440

2018 års övriga tjänster är arbete med inkomst-
deklarationen 2016 för ägarbolagen då det har 
överklagats av Skatteverket.
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Not 6 Avskrivningar
2018 2017

Avskrivningar på inventarier 280 192

Summa 280 192

Not 7 Ränteintäkter
2018 2017

Intäktsränta skattekonto 2 -1

Övriga ränteintäkter 0 106

Summa 2 105

Not 9 Skatt på årets resultat
2018 2017

Skatt 2018 29 -
Skatt 2017 - 52

Summa 29 52

Not 8 Röntekostnader
2018 2017

Kostnadsränta skattekonto 0 22

Dröjsmålsränta 0 5

Övriga räntekostnader 15 0

Summa 15 27

Årets skattekostnad avser skatt på ej avdragsgilla 
kostnader 131 tkr och intäkter 0 tkr.

Not 10 Förslag till vinstdisposition
2018 2017

Balanserade vinstmedel 0 0

Årets resultat 0 0

Summa 0 0

Not 11 Inventarier
2018 2017

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärden

1 916 1 916

Årets anskaffningar 0 0

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 1 916 1 916

Ingående ackumulerade avskrivningar -399 -207

Årets avskrivningar -280 -192

Utgående ackumulerade avskrivningar -679 -399

Redovisat värde vid årets slut 1 237 1 517

Noter till balansräkningen

Not 12 Övriga fordringar
2018 2017

Kortfristig fordran  
Färgelanda Vatten AB

669 456

Kortfristig fordran Munkedal Vatten AB 1 014 1 161

Kortfristig fordran Sotenäs Vatten AB 2 495 2 166

Kortfristig fordran Uddevalla Kommun 300 104

Övrigt 1 141 1 870

Summa 5 619 5 757

Not 13 Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter
2018 2017

Förutbetalda hyreskostnader 542 530

Förutbetalda försäkringar 111 95

Förutbetalda leasingavgifter 182 106

Förutbetalda licenskostnader 76 116

Övriga förutbetalda kostnader 788 1 161

Summa 1 699 2 008

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har 
korrigerats inom noten 2017.

Avstämning skatt på årets resultat
2018 2017

Ej avdragsgilla kostnader 131 232

Ej skattepliktiga intäkter 0 -2

Summa 131 230

Gällande skattesats för bolaget är 22 %
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Not 15 Skatteskuld/Skattefordran
2018 2017

Aktuell skattefordran 0 0

Aktuell skatteskuld 29 77

Summa 29 77

Not 18 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2018 2017

Ställda panter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga

Not 16 Övriga skulder
2018 2017

Personalens prel. skatt/Källskatt 1 121 1 058

Moms 1 424 1 512

Sociala avgifter 1 187 1 109

Övriga skulder 0 786

Summa 3 732 4 465

Not 17 Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter
2018 2017

Upplupna semesterlöner 2 496 2 712

Upplupna övriga löner 623 578

Upplupna sociala avgifter 962 1 000

Upplupna pensionskostnader  
samt löneskatt

2 798 2 598

Övriga upplupna kostnader 109 185

Summa 6 988 7 073

Händelser efter balansdagen

Inga händelser sedan balansdagen är av sådan art att  

de ger en väsentlig ekonomisk vinning eller förlust.

Not 14 Antal aktier
2018 2017

Antal aktier (st) 2 500 2 500

Aktiekapital (kr) 2 500 2 500

Varav aktier per bolag

2018 2017

FVAB 175 175

MVAB 275 275

SVAB 725 725

UVAB 1 325 1 325
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Färgelanda Vatten AB 
Årsredovisning för 
räkenskapsåret 2018
Organisationsnummer 556901-9630

Styrelsen och verkställande direktören för Färgelanda Vatten AB med säte i Färgelanda 
avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2018.

Innehållsförteckning

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

flera mindre grundvattentäkter. 

Avloppsreningen klaras med hjälp av flera mindre 

fristående verk.

Ägarförhållande

Färgelanda Vatten AB är ett helägt dotterbolag till 

Färgelanda kommun (212000-1421). Färgelanda Vatten 

AB äger 7 % av det gemensamma bolaget Västvatten AB.

Förvaltningsberättelse

2
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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  

reningsverken avser de behandling av hushållens och 

industrins avloppsvatten. Verksamheterna påverkar fram-

för allt 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

Ett axplock av händelserna under 2018:

Bevattningsförbud infördes i Färgelanda kommun.  

Det berodde på låga grundvattennivåer och risken att 

vattnet skulle ta slut.

Sökandet efter ovidkommande vatten i Stigens spill-

vattenledningar har genomförts och resulterade i en 

relining. Detta för att minska det ovidkommande vattnet 

som kommer till Stigens reningsverk. 

Sedan Färgelanda Vatten bildades har uppdatering av verk 

och yttre anläggningar prioriterats. Under året arbetades 

det bland annat med renoveringen av Färgelanda 

vattenreservoar, vattenverk i Vallardalen och Stigen, 

Högsäter och Ödeborgs reningsverk.

Färgelandas fyra vägföreningar har nu accepterat 

dagvattenytorna där vi tar betalt för dagvatten gata. 

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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Fakturering av dagvatten gata sker till föreningarna from 

2017-07-01.

Vattenskyddsområden är godkänt av styrelsen och har nu 

gått vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

Framtida utveckling

Ledningsnätet behöver förnyas och inventeras för att  

rätt åtgärder ska kunna sättas in i tid och på rätt plats.

Förbättringar av styrning, automatik och larmfunktion  

för anläggningarna behöver utvecklas än mer. 

Ödeborgs reningsverk kommer att förses med låg-

spänning istället för som idag med högspänning som 

måste transformeras.

Under året förväntas beslut om vattenskyddsområden  

och därefter ska uppskyltning göras.

Forskning och utveckling

Västvatten är medlem i branschföreningen Svenskt 

Vatten. Verksamheten inom Svenskt Vatten Utveckling 

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

utveckling av intresse för Svenskt Vattens medlemmar. 

Målet är att främja utvecklingen av ny kunskap inom om-

rådena för vattentjänsternas alla delar, stödja branschens 

behov av kompetensförsörjning samt se till att framtagen 

kunskap sprids. 

Utöver branschföreningen är Västvatten med i ett antal  

andra nätverk för forskning och utveckling. Starkast 

engagemang har vi i DRICKS där Västvatten är med-

finansiär och aktiv i arbetsgrupper. DRICKS är en centrum-

bildning för dricksvattenforskning vid Chalmers, Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds tekniska högskola, 

med målet att tillsammans med andra bidra till en säkrare 

dricksvattenförsörjning.

Västvatten är även en aktiv medlem i teknikutvecklings-

klustret VA-teknik Södra. Klustret är ett samarbete mellan 

tekniska högskolor, offentlig sektor och företag. VA-teknik 

Södra har som huvudsyfte att hitta lösningar till framtidens 

utmaningar för svenska kommuner och vattentjänstbolag. 

Fokusområden är främst framtidens avloppsvattenrening, 

energi och resurshushållning samt klimat-samhälle-vatten. 

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. 2019-2021 kommer vattentäkter 

säkerställas genom miljödomstolens tillstånd för vatten-

uttagen och genom att vattenskyddsområden skyltas. 

En överskuggande och tydlig trend är ökade krav 

från myndigheter, huvudmän och kunder. Vatten-

myndigheten skapar åtgärdsprogram med stor hänsyn 

till miljön. Detta medför krav på nya åtgärder på VA-

anläggningarna. Bland annat har det den 13 december 

2016 beslutats om en Förvaltningsplan 2016-2021 av 

vattendelegationen i Västerhavets vattendistrikt. 

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, vilket 

beror på hur tidigare finansiering av anläggningar har 

skett. Branschföreningen Svenskt Vatten uttrycker också 

stark oro för den låga nivån på investeringar som sker i 

landet gällande förnyelse.

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. 

Införande av ränteavdragsbegränsningsregel i Svensk 

lag för att följa EU-direktiv får konsekvenser för VA-

verksamheten. Ränteavdragsbegränsningen innebär att 

räntan inte får dras av till fullo med åtföljande beskattning.

För att använda kollektivets pengar och bolagets resur-

ser på ett så effektivt sätt som möjligt behövs hela kedjan 

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

etableras tillsammans med rådgivning för fastighets-

ägare. För att få ett långsiktigt planeringsarbete med 

effektiva lösningar krävs ett tydligt samarbete mellan 

förvaltningar, bolag och politiken. 

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. 

Oavsett lösning kan högre kostnader för slamhantering 

förväntas.



 

Bolagets intäkter (brukningsavgifter) varierar över åren 

beroende på vattenförbrukningen som påverkar den 

rörliga delen av taxan.

Årets förändring av intäkterna (brukningsavgifter) blev 

en ökning med 6,7 % jämfört med föregående års utfall. 

Förändringen beror förutom taxeökningen (2 % ökning) 

på bland annat ökade belastningsavgifter från en industri 

(cirka 1 % av ökningen) och att tvisten med vägföreningar 

har löst sig och full fakturering är igång (cirka 3 % av 

ökningen).

Kostnader 

Större delen av kostnaderna består av köpta tjänster 

från driftbolaget Västvatten AB, elkostnader och 

avskrivningskostnader. I Västvatten AB finns all personal. 

Finansiering och räntekostnader

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

huvudsak finansierats genom reverslån via Färgelanda 

kommun som i sin tur lånade upp kapital i enlighet med 

Färgelanda kommuns finanspolicy. Sedan november 2017 

har reverslånet sagts upp och ersatts med externa lån. 

Låneskulden är på 39 mnkr och ingen nyupplåning har 

skett under året.

Brukningsavgifter 
99 %

Överuttag(-)
- 2 %

Destruktionsintäkter  
slam 3 %

Bolag och styrelse

Färgelanda Vatten AB har ingen egen personal utan köper 

framförallt 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 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. Even-

tuella överuttag eller underuttag av brukningsavgifter 

redovisas som skuld/fordran till VA-kollektivet. Överuttag 

kan flyttas över till VA-fonder för specifika ändamål som 

gynnar hela kollektivet.

Färgelanda Vatten AB har en VA-fond som ska användas 

för att minska sårbarheten vid stor nederbörd. VA-fonden 

uppgår till 2 155 tkr. 

Årets överuttag uppgår till 327 tkr (1 455 tkr i överuttag). 

Totalt är ackumulerat överuttag 1 365 tkr, se not 18. 

Årets resultat och förslag till vinstdisponering

Färgelanda Vatten AB:s resultat för räkenskapsåret  

2018-01-01 – 2018-12-31 är 0 tkr. 

Bolaget genererar ingen vinst och således ingen ökning/

minskning av sitt egna kapital.

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel.  

Det finns således inget resultat att disponera.

Intäkter

Bolagets intäkter består till största del av bruknings- och 

anläggningsavgifter från abonnenterna i taxekollektivet. 

Under året höjdes brukningsavgiften med 2 % och 

anläggningsavgiften med 2 %. 

Taxan beslutas årligen av kommunfullmäktige.
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Personal- 
kostnader 

1 %

Räntenetto 
1 %

Övriga intäkter 
0 %

Elkostnader 
11 %

Intäkter 13,5 Mkr

Entreprenader 
7 %Material och varor 

9 %

Avskrivningar 
12 % Övriga drifts- 

kostnader 19 %

Köp från Västvatten 
AB 40 %

Kostnader 13,5 Mkr
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2018 2017
Låneskuld 39 000 tkr 39 000 tkr

Långivare Kommuninvest Kommuninvest

Genomsnittlig  
räntebindning

1,33 år -

Genomsnittlig  
kapitalbindning

1,46 år -

Genomsnittlig ränta 0,19 % -

Borgenavgift 16 tkr -

Just nu är det ett gynnsamt ränteläge och genomsnitts-

räntan inklusive räntesäkringskostnader har under året 

varit 0,2 % (0,2 %). Budgeterad ränta var 0,8 %. 

Färgelanda kommun finansierar Färgelanda Vatten AB till 

5 %, via det egna kapitalet. 

Nyckeltal 2018 2017
Andel ägarfinansiering 5 % 5 % 

Skatt

Skatteverkets granskning av inkomstdeklaration 2016  

har gett en extra skattekostnad på 30 tkr.

Investeringar

Investeringar har skett med 2 957 tkr (1 836 tkr).  

Erlagda anläggningsavgifter uppgår till 143 tkr (380 tkr).

Investeringar 2018 2017
Reinvesteringar 2 957 1 921

Omvandlingsområde 0 0

Exploateringsområde 0 -85

Bruttoinvesteringar 2 957 1 836

Fakturerade  
anläggningsavgifter

-143 -380

Årets finansieringsbehov 
investeringar 2 814 1 456

Färgelanda vattentorn har renoverats med bland annat byte 

av ventiler och reglerutrustning samt ny el och automation. 

På Skällsäters reningsverk har en energieffektivare blås-

maskin för luftning av det biologiska steget installerats. 

Byte av renshantering har genomförts och förutom torrare 

rens gett en bättre arbetsmiljö.

Under våren 2017 genomfördes en flödesmätning i Stigen 

för att lokalisera var ovidkommande vatten kommer ifrån. 

Mätningarna genomfördes i omgångar för att kunna 

ringa in största problemområdet. Det visade sig att det 

mesta flödet kommer ifrån ”fabriks”-hållet. Under 2018 

har arbetet fortsatt med att hitta orsaken till det ovid-

kommande vattnet. Efter filmning av sträckan kunde 

relining genomföras med ett gott resultat.

Tre fastigheter har anslutits till det kommunala vatten- 

och avloppsnätet under året och anläggningsavgifter till 

ett belopp av 143 tkr har fakturerats för dessa.

Särredovisning av investeringar överstigande 
bolagets egna kapital

Färgelanda kommun har inga investeringsprojekt som 

överstiger aktiekapitalet och därmed ska särredovisas  

för Kommunfullmäktige.

Avskrivningar

Avskrivningar ökar i något högre takt än budgeterat på 

grund av tidigarelagda aktiveringar av investeringar.

Balansräkning 

Balansomslutning

Balansomslutningen 2018 är på 48 458 tkr (46 203  

tkr). Skillnaden på 2 255 tkr beror till stor del på ökade  

pågående arbeten på tillgångssidan och ökade kort-

fristiga skulder på skuldsidan.

Balansomslutning är summan av tillgångssidan altern-

ativt summan av skulder och eget kapital i ett företags 

balansräkning.

Anläggningstillgångar

Totalt har bolaget materiella anläggningstillgångar på  

40 089 tkr (38 788 tkr). Finansiella anläggningstill-

gångar består av aktier i intresseföretag Västvatten AB. 

Likviditet

Bolaget har en likviditet på 176 % (284 %). 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 betalning-

sförmåga. Bolagets soliditet är 5 % (5 %). Den låga soli-

diteten beror på att taxekollektivet inte ska gå med vinst 

utan de över- eller underuttag som uppkommer bokas 

som skuld respektive fordran på kollektivet.

Färgelanda Vatten AB • Årsredovisning 2018



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 2018 2017 2016 2015 2014

Total  
omsättning (tkr)

13 505 11 854 12 788 13 481 12 226

Balans- 
omslutning (tkr)

48 458 46 203 43 180 38 092 38 707

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

Genomsnittlig 
ränta (%)

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

Årskostnad 
Typhus A (kr)1 9 242 9 060 8 710 8 420 7 592

Årskostnad 
Typhus B (kr)2 

92 302 90 505 100 745 97 400 87 812

Antal läckor (st) 6 3 5 4 8

Antal drift-
stopp (st)

1 4 6 0 11

Debiterad 
mängd  
vatten (%)

72 71 74 68 69

Internkontroll

Under 2018 har internkontroll genomförts inom tre 

stycken områden med följande frågeställningar:

• Efterlevnad av upphandlingsregler. Följs 

lagstiftningen och har det skett korrekt?

• Inventarielistor gällande datorer, paddor  

och telefoner. Finns de och är de korrekta?

• Körjournaler. Används bilarna i tjänsten?

Inga allvarliga brister upptäcktes, dock har en del rutiner 

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

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

Färgelanda Vatten AB

Resultaträkning (tkr) Not Resultat 2018 Resultat 2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 13 088 11 494

Övriga rörelseintäkter 2 417 360 

Summa intäkter 13 505 11 854

Rörelsens kostnader

Material och varor -1 232 -824

Entreprenader -901 -686

Övriga externa kostnader 3,4 -9 466 -8 548

Personalkostnader 5 -149 -126

Avskrivningar 6 -1 656 -1 602

Summa kostnader -13 404 -11 786

Rörelseresultat 101 68

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 7 29 11

Räntekostnader 8 -130 -78

Summa efter finansiella poster 0 1

Skatt på årets resultat 9 0 -1

Årets resultat 0 0

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



Balansräkning

Balansräkning (tkr) Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

VA-anläggningar 11 30 633 30 343

Maskiner och tekniska anläggningar 12 6 794 7 495

Inventarier 13 413 441

Pågående investeringar 14 2 249 509

40 089 38 788

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 15 175 175

Uppskjuten skattefordran 16 0 0

175 175

Summa anläggningstillgångar 40 264 38 963

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 1 180 661

Fordringar hos Färgelanda kommun 17 6 383 6 198

Fordringar hos koncernföretag inom Färgelanda kommun 0 190

Aktuella skattefordringar 25 0 0

Övriga fordringar 456 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 175 191

8 194 7 240

Summa omsättningstillgångar 8 194 7 240

SUMMA TILLGÅNGAR 48 458 46 203

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 2018-12-31 2017-12-31

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 Kommuninvest 22 39 000 39 000

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 23 137 0

VA-fond 24 2 155 2 155

41 292 41 155

Kortfristiga skulder

Överuttag/Underuttag VA-kollektivet 18 1 365 1 038

Leverantörsskulder 1 772 504

Skulder till Färgelanda kommun 96 132

Skulder till intresseföretag 535 364

Aktuell skatteskuld 25 1 1

Övriga skulder 14 221

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 880 288

4 666 2 548

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  48 458 46 203

Balansräkning forts.



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

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys Not 2018 2017

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 0 1

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 648 1 602

Betald inkomstskatt 0

Justering 3 -21

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 651 1 582

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -746 2 210

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 2 118 -412

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 023 3 380

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 957 -1 846

Förvärv av finansiella tillgångar 0 0

Avyttringar av finansiella tillgångar 0 200

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 957 -1 646

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 0 2 000

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 143

VA-fond 1 455

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 143 3 455

Årets kassaflöde 209 5 189

Likvida medel vid årets början                                        17 6 174 985

Kursdifferens i likvida medel 0 0

Likvida medel vid årets slut                                             17 6 383 6 174
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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 

erhållits eller kommer att erhållas vid leverans till kund. 

Intäkter i form av anläggningsavgifter redovisas som 

långfristig skuld (förutbetald intäkt) och periodiseras 

linjärt över respektive anläggningstillgångs nyttjandetid. 

Första året intäktsförs 2 % av avgiften samt årets del av 

avskrivningen. 

Över- eller underuttag av brukningsavgifter redovisas som 

minskade alternativt ökade intäkter.

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 

prövning beräknas bli betalt.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 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 de materiella anläggningstillgångarna där skillnaden i 

förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara 

väsentlig har de delats upp i komponenter och skrivs av 

separat.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet 

räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för 

löpande underhåll och reparationer redovisas som 

Redovisningsprinciper
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 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.



Noter till resultaträkningen

Noter

Not 1 Nettoomsättning
2018 2017

Fakturerade brukningsavgifter till  
Färgelanda kommun

1 365 1 481

Fakturerade brukningsavgifter till koncern-
företag inom Färgelanda kommun

2 128 2 189

Fakturerade brukningsavgifter till övriga 9 916 8 899

Årets periodiserade anläggningsavgifter 6 380

Årets överuttag (-)/underuttag (+)  
brukningsavgifter

-327 -1 455

Summa 13 088 11 494

Not 2 Övriga rörelsintäkter
2018 2017

Destruktionsintäkter slam  
– Färgelanda kommun

380 374

Övriga intäkter – Färgelanda kommun 0 -23

Övriga intäkter 37 9

Summa 417 360

Not 3 Övriga externa kostnader
2018 2017

Köp av tjänster från Västvatten AB  
(intresseföretag)

5 371 4 821

Elkostnader 1 457 1 203

Slamkostnader 660 658

Övriga driftkostnader 1 978 1 866

Summa 9 466 8 548

Not 4 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer
EY 2018/KPMG 2017 2018 2017

Revisionsuppdrag 29 20

Andra tjänster 0 16

Summa 29 36

Not 5 Löner och ersättningar till styrelsen
2018 2017

Löner och ersättningar 105 97

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

Sociala kostnader 31 28

(varav pensionskostnader) (0) (0)

Övriga personalkostnader 13 1

Summa 149 126

Not 6 Avskrivningar
2018 2017

Avskrivningar på VA-anläggningar 923 888

Avskrivningar på maskiner 705 686

Avskrivningar på inventarier 28 28

Summa 1 656 1 602

Not 7 Ränteintäkter
2018 2017

Ränteintäkter bankkonto 0 0

Ränteintäkter kortfristiga fordringar 25 11

Ränteintäkter skattekonto 0 0

Ränteintäkter övriga 4 0

Summa 29 11

Not 8 Räntekostnader
2018 2017

Räntekostnader till Färgelanda kommun 16 65

Övriga räntekostnader 114 13

Summa 130 78

Not 9 Skatt på årets resultat
2018 2017

Skattekostnad 2018 0 -

Skattekostnad 2017 - 1

Summa 0 1

Gällande skattesats för bolaget är 22 %.

Upplysning: bolaget har inga leasingavtal utan enbart 
serviceavtal.

Avstämning skatt på årets resultat
2018 2017

Ej avdragsgilla kostnader -2 -2

Ej skattepliktiga intäkter 0 0

Summa -2 -2

Not 10 Förslag till vinstdisposition
2018 2017

Balanserade vinstmedel 0 0

Årets resultat 0 0

Summa 0 0

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

Färgelanda Vatten AB • Årsredovisning 2018

2018 har slamkostnader brutits ut ifrån övriga driftkostn-
ader. Därmed har driftkostnaderna ändrats i noten för 2017.

Bolaget har under räkenskapsåret ej haft någon anställd 
personal. Tjänster för administration, drift och underhåll 
har köpts från Västvatten AB.
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Not 11 VA-anläggningar
2018 2017

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärde

66 000 64 805

Årets anskaffningar 1 213 1 195

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde 67 213 66 000

Ingående ackumulerade avskrivningar -35 657 -34 769

Årets avskrivningar -923 -888

Utgående ackumulerade avskrivningar -36 580 -35 657

Redovisat värde vid årets slut 30 633 30 343

Not 14 Pågående investeringar
2018 2017

Ingående nedlagda utgifter 509 3 960

Årets nedlagda utgifter 2 957 961

Under året överfört färdigställda -1 217 -4 412

Redovisat värde vid årets slut 2 249 509

Noter till balansräkningen

Not 12 Maskiner och tekniska anläggningar
2018 2017

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärde

8 965 4 863

Årets anskaffningar 4 4 102

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde 8 969 8 965

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 470 -784

Årets avskrivningar -705 -686

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 175 -1 470

Redovisat värde vid årets slut 6 794 7 495

Not 13 Inventarier
2018 2017

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärde

1 028 1 028

Årets anskaffningar 0 0

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde 1 028 1 028

Ingående ackumulerade avskrivningar -587 -559

Årets avskrivningar -28 -28

Utgående ackumulerade avskrivningar -615 -587

Redovisat värde vid årets slut 413 441

Not 15 Andelar i intresseföretag
Västvatten AB 556901-9622 2018 2017

Säte Uddevalla Uddevalla

Andelar av röster och kapital 7 % 7 %

IB Bokfört värde 175 375

Årets försäljning 0 – 200

UB Eget kapitalandel 175 175

Resultatandel 0 0

Not 16 Uppskjuten skattefordran
2018 2017

Uppskjuten skattefordran på 
osäkra kundförluster

0 0

Summa 0 0

Not 17 Fordran av Färgelanda kommun

2018 2017

Likvida medel  
kommunens bankkonto

6 383 6 174

Beviljad kredit 2 000 2 000

Utnyttjad kredit 0 0

Övrig fordran  
Färgelanda kommun

0 24

Summa 6 383 6 198

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
2018 2017

Överuttag VA-kollektivet 2018 327 -

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

Överuttag VA-kollektivet 2017 1 455 1 455

Överfört till VA-fond 2016 -700 -700

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

879 879

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

-189 -189

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 1 365 1 038



Not 19 Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter
2018 2017

Upplupna intäkter 55 28

Förutbetalda kostnader 120 163

Summa 175 191

Not 22 Lån
2018 2017

Reverslån från Färgelanda kommun 0 0

Kommuninvest 39 000 39 000

Summa 39 000 39 000

Not 26 Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter
2018 2017

Upplupna elkostnader december 156 117

Övriga upplupna driftkostnader 12 38

Övriga upplupna kostnader 712 133

Summa 880 288

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

Not 20 Antal aktier
2018 2017

Antal Aktier (st) 2 500 2 500

Summa 2 500 2 500

Not 21 Avsättningar
2018 2017

Befarade skadestånd 0 0

Summa 0 0

Bolagets långfristiga upplåning sker från och med  
2017-11-01 enbart gentemot Kommuninvest.

Not 27 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2018 2017

Ställda panter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga

Händelser efter balansdagen

Not 25 Skattefordran/Skatteskuld
2018 2017

Aktuell skattefordran 0 0

Aktuell skatteskuld 1 1

Summa 1 1

Not 24 VA-fond
2018 2017

IB VA-fond 2 155 700

Överfört under året 0 1 455

UB VA-fond 2 155 2 155
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Not 23 Förutbetalda anläggningsavgifter
2018 2017

IB Inbetalda värden 0 0

Årets inbetalda anläggningsavgifter 143 0

UB Inbetalda värden 143 0

IB upplösta periodiserade värden 0 0

Årets upplösning -6 0

UB upplösta periodiserade värden -6 0

Redovisat värde vid årets slut 137 0
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Munkedal Vatten AB 
Årsredovisning för 
räkenskapsåret 2018
Organisationsnummer 556901-9648

Styrelsen och verkställande direktören för Munkedal Vatten AB med säte i Munkedal 
avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2018.

Innehållsförteckning

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

Munkedal kommun är en glesbefolkad kommun med en 

större tätort och ett flertal mindre. Avstånden är förhål- 

landevis 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  

reningsverken avser de 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

Ett axplock av händelserna under 2018:

Bevattningsförbud infördes i Munkedal kommun. Det 

berodde på låga grundvattennivåer och risken att vattnet 

skulle ta slut. Ett av tre borrhål vid Kärnsjön sinade 

under sommaren, vilket hanterades med hjälp av högre 

produktion från andra vattenverk.

Flödesmätare installerades i vattennätet. Dessa ska 

användas för att logga förbrukningen och eventuella 

vattenläckor.

Vattenläckor har skett på bland annat Strömstadsvägen, 

Järnvägsgatan och Tyft-Dingle.

Överföringsledning Faleby-Gårvik påbörjades i juni. 

Projektet är försenat då tillstånd inväntas angående 

pumpstationer av Länsstyrelsen. Kungörelse angående 

pumparna har annonserats.

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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Byte av styrsystem och kommunikation sker på sju 

stycken pumpstationer i Munkedal, bland annat Säleby 

och Åkersvägen.

Flertalet inbrott har skett i Munkedal både vid etableringen 

och i servicebil. Åtgärd på grund av detta är att stängsla in 

området.

Reservkraft till Kärnsjöns vattenverk har renoverats.

Nyupplåning sker från och med 2018 i egen regi och första 

upplåningen skedde under sommaren.

Skatteverkets utredning och beslut gällande bolagets 

inkomstdeklaration 2016 pågår. Skatteverket anser att 

skatt ska betalas på räntan för de kommunala lånen. 

Överklagan på Skatteverkets beslut är inskickat till 

förvaltningsrätten i Göteborg och svar inväntas.

Stora mängder ovidkommande vatten i spillvatten-

systemet belastar reningsverken och kan ge oönskade 

miljökonsekvenser i form av bräddat avloppsvatten och 

stor ener-giåtgång. Där det finns indikationer på större 

mängder ovidkommande vatten i spillvattensystemet 

genomför vi olika undersökningar för att söka felet. 

Bland annat har en avloppsbrunn lagats utanför Torreby 

reningsverk vilket minskat normalflödet till reningsverket 

med 50 %.

Framtida utveckling

Vattenförsörjningsfrågorna är viktiga i Munkedal och proj- 

ektering pågår för att öka vattenkapaciteten i Dingle 

vattenverk.

Ledningsnätet behöver förnyas och inventeras för att rätt 

åtgärder ska kunna sättas in i tid och på rätt plats.

En filteranläggning utreds i anslutning till reservoaren vid 

Kärnsjön för ökad framtida dricksvattenproduktion.

Vattenskyddsområden ska inrättas/revideras för sju 

grundvattentäkter i Munkedal kommun. Ansökan för 

Munkedal Vatten om vattenskyddsområdena är inlämnad 

till Munkedals kommun som handlägger och fastställer 

dessa våren 2019. 

Forskning och utveckling

Västvatten är medlem i branschföreningen Svenskt 

Vatten. Verksamheten inom Svenskt Vatten Utveckling 

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

utveckling av intresse för Svenskt Vattens medlemmar. 

Målet är att främja utvecklingen av ny kunskap inom 

områdena för vattentjänsternas alla delar, stödja brans-

chens behov av kompetensförsörjning samt se till att 

framtagen kunskap sprids. 

Utöver branschföreningen är Västvatten med i ett antal 

 andra nätverk för forskning och utveckling. Starkast 

engagemang har vi i DRICKS där Västvatten är med-

finansiär och aktiv i arbetsgrupper. DRICKS är en centrum- 

bildning för dricksvattenforskning vid Chalmers, Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds tekniska högskola, 

med målet att tillsammans med andra bidra till en 

säkrare dricksvattenförsörjning.

Västvatten är även en aktiv medlem i teknikutvecklings-

klustret VA-teknik Södra. Klustret är ett samarbete 

mellan tekniska högskolor, offentlig sektor och företag. 

VA-teknik Södra har som huvudsyfte att hitta lösningar 

till framtidens utmaningar för svenska kommuner och 

vattentjänstbolag. Fokusområden är främst framtidens 

avloppsvattenrening, energi och resurshushållning samt 

klimat-samhälle-vatten. 

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. 2019-2021 kommer vattentäkter 

säkerställas 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 

medför krav på nya åtgärder på VA-anläggningarna. 

Bland annat har det den 13 december 2016 beslutats om 

en Förvaltningsplan 2016-2021 av vattendelegationen i 

Västerhavets vattendistrikt. 

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, vilket 

beror på hur tidigare finansiering av anläggningar har 

skett. Branschföreningen Svenskt Vatten uttrycker också 

stark oro för den låga nivån på investeringar som sker i 

landet gällande förnyelse.

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 



Munkedal Vatten AB har en VA-fond som ska användas till 

att minska sårbarheten vid stor nederbörd. Årets överuttag 

avsätts i samma VA-fond. VA-fonden uppgår till 4 564 tkr 

(3 650 tkr). 

Årets överuttag uppgår till 914 tkr (730 tkr i överuttag).

Årets resultat och förslag till vinstdisponering

Munkedal Vatten AB:s resultat för räkenskapsåret 2018-

01-01-2018-12-31 är 0 tkr. 

Bolaget genererar ingen vinst och således ingen ökning/

minskning av sitt egna kapital.

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel. Det 

finns således inget resultat att disponera.

Intäkter

Bolagets intäkter består till största del av bruknings- och 

anläggningsavgifter från abonnenterna i taxekollektivet. 

Under året lämnades brukningsavgiften oförändrad för 

att återställa ett tidigare års extrauttag och anläggnings-

avgiften höjdes med 2 %. Taxan beslutas årligen av 

kommunfullmäktige.

Brukningsintäkten varierar över åren beroende på vatten-

förbrukningen som påverkar den rörliga delen av taxan.

Årets förändring av intäkterna (brukningsavgifter) blev en 

ökning med 4,0 % jämfört med föregående års utfall.  

Av denna ökning beror cirka 2 % på ökning av belastnings-

avgifter från industrin och resterande del beror till största 

del på genomgång av verksamhetsområden.

Kostnader 

Större delen av kostnaderna består av köpta tjänster från  

driftbolaget Västvatten AB. I Västvatten AB finns all 

personal. 

framtida kostnadsutvecklingen och brukningsavgiften. 

Införande av ränteavdragsbegränsningsregel i Svensk 

lag för att följa EU-direktiv får konsekvenser för VA-

verksamheten. Ränteavdragsbegränsningen innebära att 

räntan inte får dras av till fullo med åtföljande beskattning.

För att använda kollektivets pengar och bolagets resurser 

på ett så effektivt sätt som möjligt behövs hela kedjan 

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

etableras tillsammans med rådgivning för fastighetsägare. 

För att få ett långsiktigt planeringsarbete med effektiva 

lösningar krävs ett tydligt samarbete mellan förvaltningar, 

bolag och politiken. 

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. Oavsett 

lösning kan högre kostnader för slamhantering förväntas.

Bolag och styrelse

Munkedal Vatten AB har ingen egen personal utan köper 

framförallt sina tjänster av Västvatten AB.

Munkedal Vatten AB:s styrelse består av sju ledamöter 

och högst fem suppleanter. Kommunfullmäktige i 

kommunen utser sina representanter till styrelsen samt 

vem som ska vara ordförande respektive vice ordförande. 

Dessa utses att ingå i styrelsen under mandatperioden 

på fyra år. Styrelsen inklusive suppleanter består av två 

kvinnor och tio män.

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. Eventuel- 

la överuttag eller underuttag av brukningsavgifter redov-

isas som skuld/fordran till VA-kollektivet. Överuttag kan  

flyttas över till VA-fonder för specifika ändamål som 

gynnar hela kollektivet. 
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Intäkter 23 Mkr

Övriga 
intäkter 1 %

Kap. kost- 
nadsers. 3 %

Överuttag (-) /  
underskott (+) 

-4 %

Destruktions- 
intäkter slam 3 %

Brukningsavgifter
95 %

Periodiserade anläggnings-
avgifter 2 %



betala skatt för räntan på lånet via Munkedals kommun. 

Ärendet är vidare till förvaltningsrätten och har inte 

genererat någon kostnad ännu. Om Skatteverket vinner 

processen innebär det en extra beskattning på cirka 400 

tkr årligen.

Investeringar

Investeringar har skett med 14 811 tkr (11 543 tkr). Erlagda 

anläggningsavgifter uppgår till 4 929 tkr (2 995 tkr).

Investeringar 2018 2017
Reinvesteringar 8 118 5 485

Omvandlingsområde 5 634 3 082

Exploateringsområde 1 059 2 976

Bruttoinvesteringar 14 811 11 543

Fakturerade  
anläggningsavgifter

-4 929 -2 995

Årets finansieringsbehov 
investeringar 9 882 8 548

Reinvesteringar

På Vadholmsvägen har nya spill, dag- och vatten-

ledningar dragits för att serva en ny exploatering samt 

att få en bättre vattenförsörjning till området. Arbetet 

medför även att spillvatten från området leds om och inte 

går igenom centrum som är hårt belastat. Ny dagvatten-

ledning till området öppnar för en fortsatt omläggning för 

att minska det ovidkommande vattnet till reningsverket.

Omläggning av gamla ledningar i Kung Östens väg har 

påbörjats under hösten 2018 och kommer bland annat 

att minska mängden ovidkommande vatten som rinner 

genom Munkedal centrum.

För bättre renshantering av fasta partiklar i vattnet på 

Munkedal reningsverk har nuvarande utrustning bytts ut. 

Torrare rens och bättre arbetsmiljö är några av vinsterna 

med den nya renshanteringen. 

Fem stycken flödesmätare har installerats i lednings-

nätet runt omkring Munkedal centrum, som hjälp vid 

läcksökning.

Under året skedde ett antal inbrott på etableringen i 

Munkedal. Ett tillskott på 500 tkr budgeterades under 

året för att minska framtida inbrottsförsök och öka 

tryggheten för medarbetarna.

Omvandlingsområde

En första etapp av överföringsledningen Faleby-Gårvik 

5

Finansiering och räntekostnader

Munkedal Vatten AB finansieras i huvudsak genom 

reverslån via Munkedal kommun som i sin tur lånar upp 

kapital i enlighet med Munkedal kommuns finanspolicy 

och finansregler. 

Reverslånets tak är på 81 000 tkr och har nyttjas med  

76 203 tkr. Under året har nyupplåning skett med  

5 000 tkr i egen regi. 

2018 2017
Låneskuld 81 203 tkr 76 203 tkr

Revers Munkedals kommun 76 203 tkr 76 203 tkr

Kommuninvest 5 000 tkr 0 tkr

Genomsnittlig ränta 2,7 % 2,6 %

Just nu är det ett gynnsamt ränteläge och genomsnitts-

räntan inklusive räntesäkringskostnader har under året 

varit 2,7 %. Budgeterad ränta var 3,0 %. 

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 

verksamhet.

Munkedal kommun finansierar Munkedal Vatten AB  

till 69 %, dels via revers och dels via det egna kapitalet. 

Finansiering sker även genom förutbetalda anläggnings-

avgifter, vilka är en engångsavgift som betalas vid 

anslutning och som periodiseras över anläggningens 

beräknade livslängd. 

Skatt

Skatteverkets granskning av inkomstdeklaration 2016 har 

föranlett ett beslut från Skatteverket om att bolaget ska 

Munkedal Vatten AB • Årsredovisning 2018

Nyckeltal 2018 2017
Andel ägarfinansiering 69 % 77 %

Kostnader 23 Mkr
Personal- 
kostnader 

0 %

Elkostnader 
9 %

Slamkostnader
6 %

Räntekostnader
9 %

Övriga drift- 
kostnader 10 %

Avskrivningar 18 %

Köp från Västvatten 
AB 38 %

Material och  
varor 6 %

Entreprenader 
4 %
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påbörjades i juni. Övrig sträcka inväntar tillstånd för 

pumpstationer av Länsstyrelsen. Kungörelse angående 

pumparna har annonserats och flera yttranden har 

inkommit till Länsstyrelsen.

Exploateringsområde

Nya ledningar och serviser samt flytt av ledningar för  

den nya exploateringen på Vadholmsvägen har startat 

under året.

Projektering av ledningarna till Hensbacka och reservoar 

har inte startat under året. 

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifter har under perioden fakturerats till 

ett belopp av 4 929 tkr. Framförallt är det fastigheter på 

Tegelverksvägen som anslutits.  

Särredovisning av investeringar överstigande 
bolagets egna kapital

Alla projekt revideras löpande, framförallt i samband med 

budgetarbetet, vilket kan påverka särredovisningen och 

därmed initiera nya beslut av kommunfullmäktige.

Nedan sker jämförelse mot budget antagen av kommun-

fullmäktige 2018-02-15. 

Investeringar överstigande bolagets egna kapital

Investeringar Upparbetat 
(tkr)

Budget 
(tkr)

Utförande 
(år)

Reinvesteringar

Kung Östens väg* 2 626 4 577 2017-2018

Hensbacka högre-
servoar*

0 6 250 2020-2021

Kapacitets- 
ökning VV*

0 6 850 2019-2020

Munkedal ARV* 1 944 3 600 2018-2019

Omvandlingsområden

Tungenäset  
(Faleby-Gårvik)*

7 148 28 109 2017-2018

Gårvik E1 östra* - 9 250 2019

Gårvik E2 västra* - 18 600 2019-2020

Saltkällan E3* 101 5 005 2019

Exploateringar

Gläborg/Håby 
Logistikcenter*

47 2 930 2019

Hensbacka 2:3 
(Smedberget)*

16 7 000 2018-2019

Avskrivningar

Avskrivningar ökar i något lägre takt än budgeterat på 

grund av en lägre investeringstakt.

Balansräkning 

Balansomslutning

Balansomslutningen 2018 är på 114 310 tkr (102 147 tkr). 

Skillnaden på 12 163 tkr beror på ökning av pågående 

investeringar samt fordringar till Munkedal kommun på  

tillgångssidan. På skuldsidan beror det på högre förut-

betalda intäkter till VA-kollektivet, ökad låneskuld samt 

högre upplupna kostnader. 

Balansomslutning är summan av tillgångssidan alternativt 

summan av skulder och eget kapital i ett företags 

balansräkning.

Anläggningstillgångar

Totalt har bolaget materiella anläggningstillgångar på  

104 908 tkr (94 322 tkr).

Finansiella anläggningstillgångar består av aktier i 

intresseföretaget Västvatten AB.

Likviditet

Bolaget har en likviditet på 143 % (163 %). 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 % (2 %). 

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.

*reviderad under 2018, nyare beslut finns
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Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag de 

senaste fem åren. 

Flerårs- 
översikt 2018 2017 2016 2015 2014

Total  
omsättning (tkr)

23 080 22 147 17 439 19 507 19 535

Balans- 
omslutning (tkr)

114 310 102 147 96 886 98 847 96 794

UB lån (tkr) 81 203 76 203 76 203
76 

203
76 203

Genomsnittlig 
ränta (%)

2,7 2,6 2,4 2,6 2,9

Årskostnad 
Typhus A (kr)1 9 135 9 135 8 870 8 305 8 065

Årskostnad 
Typhus B (kr)2 

98 970 98 970 96 515 90 350 87 760

Antal läckor (st) 17 11 12 2 14

Antal drift-
stopp (st)

3 10 12 1 13

Debiterad 
mängd  
vatten (%)

73 71 76 67 76

Internkontroll

Under 2018 har internkontroll genomförts inom tre 

stycken områden med följande frågeställningar:

• Efterlevnad av upphandlingsregler. Följs lagstiftningen 

och har det skett korrekt?

• Inventarielistor gällande datorer, paddor och telefoner. 

Finns de och är de korrekta?

• Körjournaler. Används bilarna i tjänsten?

Inga allvarliga brister upptäcktes, dock har en del rutiner 

setts över och uppdaterats.

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

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

Munkedal Vatten AB

Resultaträkning (tkr) Not Resultat 2018 Resultat 2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 21 436 20 754

Övriga rörelseintäkter 2 1 644 1 393

Summa intäkter 23 080 22 147

Rörelsens kostnader

Material och varor -1 362 -1 385

Entreprenader -952 -1 148

Övriga externa kostnader 3,4 -14 505 -13 512

Personalkostnader 5 -67 -56

Avskrivningar 6 -4 225 -4 095

Summa kostnader -21 111 -20 196

Rörelseresultat 1 969 1 951

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 7 138 30

Räntekostnader 8 -2 107 -1 980

Summa efter finansiella poster 0 1

Skatt på årets resultat 9 0 -1

Årets resultat 0 0

En resultaträkning är en sammanställning av bolagets kostnader och intäkter under  
en period av ett år.
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Balansräkning (tkr) Not 2018-12-31 2017-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

VA-anläggningar 11 83 665 84 499

Maskiner och tekniska anläggningar 12 4 476 4 749

Inventarier 13 674 731

Pågående investeringar 14 16 093 4 343

104 908 94 322

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 15 275 275

Uppskjuten skattefordran 16 0 0

275 275

Summa anläggningstillgångar 105 183 94 597

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 1 025 874

Fordringar hos Munkedals kommun 17 7 494 5 834

Fordringar hos koncernföretag inom Munkedals kommun 190 315

Underuttag VA-kollektivet 18 0 0

Övriga fordringar 102 299

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 316 228

9 127 7 550

Summa omsättningstillgångar 9 127 7 550

SUMMA TILLGÅNGAR 114 310 102 147

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

Balansräkning
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Balansräkning (tkr) Not 2018-12-31 2017-12-31

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 via Kommuninvest 22 5 000 0

Lån av kommunen 17 76 203 76 203

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 19 641 15 172

VA-fond 23 4 564 3 650

105 408 95 025

Kortfristiga skulder

Överuttag VA-kollektivet 18 0 0

Leverantörsskulder 2 272 1 909

Skulder till Munkedals kommun 754 1 429

Skulder till koncernföretag inom Munkedals kommun 203 107

Skulder till intresseföretag 811 928

Aktuell skatteskuld 24 1 1

Övriga skulder 484

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 1 877 248

6 402 4 622

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  114 310 102 147

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

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys Not 2018 2017

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 0 1

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3 764 3 662

Justering 1 1

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 3 765 3 664

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 303 841

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 1 780 1 969

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 848 6 474

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -14 811 -11 490

Avyttringar av finansiella tillgångar 0 225

Kassaflöde från investeringsverksamheten -14 811 -11 265

Finansieringsverksamheten

Förändring avsättningar 0 0

Upptagna lån 5 000 0

VA-fond 914 730

Inbetalda anläggningsavgifter 4 929 2 995

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 843 3 725

Årets kassaflöde 1 880 -1 066

Likvida medel vid årets början                                        17 5 560 6 626

Likvida medel vid årets slut                                             17 7 440 5 560
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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 regle-

ras i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, sker med 

hänsyn till självkostnadsprincipen. 

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhål-

lits 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 anskaffnings- 

värde minskat med ackumulerade avskrivningar. I anskaf-

fningsvärdet 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 ovä-

sentlig del av den sammanlagda utgiften för tillverkningen 

och uppgår till mer än ett obetydligt belopp har räknats in i 

anskaffningsvärdet.

För de materiella anläggningstillgångarna där skillnaden i 

förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara 

väsentlig har de delats upp i komponenter och skrivs av 

separat.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet 

räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för 

löpande underhåll och reparationer redovisas som 

kostnader när de uppkommer.

Redovisningsprinciper
Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 

nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade 

förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska 

fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i 

resultaträkningen.

Nyttjandeperiod

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* 50-75 år

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

 

 

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationella 

leasingavtal.

Leasingavgifterna, inklusive förhöjd förstagångshyra 

men exklusive utgifter för tjänster som försäkring 

och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över 

leasingperioden.

Koncernförhållanden

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

och balansräkning samt not redovisas mellanhavanden 

till andra företag som ingår i Munkedal kommun under 

rubriken koncernföretag inom Munkedal kommun. 

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

balansräkningen samt not redovisas mellanhavanden till 

Västvatten AB under rubriken intresseföretag.
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Noter till resultaträkningen

Noter

Not 1 Nettoomsättning
2018 2017

Fakturerade brukningsavgifter till Munke-
dal kommun

1 064 1 230

Fakturerade brukningsavgifter till koncern-
företag inom Munkedal kommun

2 448 2 291

Fakturerade brukningsavgifter till övriga 18 377 17 530

Årets periodiserade anläggningsavgifter 461 433

Årets överuttag (-)/ underuttag (+)  
brukningsavgifter

-914 -730

Summa 21 436 20 754

Not 2 Övriga rörelsintäkter
2018 2017

Erhållna kommunala bidrag 720 723

Destruktionsintäkter slam – koncern- 
företag inom Munkedals kommun

671 42

Destruktionsintäkter slam – övriga 128 509

Övriga intäkter 125 119

Summa 1 644 1 393

Not 3 Övriga externa kostnader
2018 2017

Köp av tjänster från Västvatten AB (intres-
seföretag)

8 853 8 510

Elkostnader 2 031 1 862

Slamkostnader 1 237 921

Befarade skadestånd översvämningar 0 20

Övriga driftkostnader 2 384 2 199

Summa 14 505 13 512

Not 4 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer
EY 2018/KPMG 2017 2018 2017

Revisionsuppdrag 29 20

Andra tjänster 0 16

Summa 29 36

Not 5 Löner och ersättningar till styrelsen
2018 2017

Löner och ersättningar 46 46

(varav tantiem o.d.) 0 0

Sociala kostnader 11 10

(varav pensionskostnader) 0 0

Övriga personalkostnader 10 0

Summa 67 56

Not 6 Avskrivningar
2018 2017

Avskrivningar på VA-anläggningar 3 311 3 294

Avskrivningar på maskiner 829 721

Avskrivningar på inventarier 85 80

Summa 4 225 4 095

Not 7 Ränteintäkter
2018 2017

Ränteintäkter bankkonto 0 0

Ränteintäkter kortfristiga fordringar 21 30

Ränteintäkter skattekonto 0 0

Ränteintäkter Munkedals kommun* 117 -

Summa 138 30

Not 8 Räntekostnader
2018 2017

Räntekostnader till Munkedal kommun 2 108 1 971

Övriga räntekostnader -1 9

Summa 2 107 1 980

Not 9 Skatt på årets resultat
2018 2017

Skattekostnad 2018 0 -

Skattekostnad 2017 - 1

Summa 0 1

Gällande skattesats för bolaget är 22 %.

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

*Ränta överföringsledning Faleby- Gårvik enligt 
beslut KF 2017-02-08 §6.

2018 har slamkostnader brutits ut ifrån övriga 
driftkostnader. Därmed har driftkostnaderna ändrats i 
noten för 2017.



Avstämning skatt på årets resultat
2018 2017

Ej avdragsgilla kostnader 2 3

Ej skattepliktiga intäkter 0 0

Summa 2 3

Not 10 Förslag till vinstdisposition
2018 2017

Balanserade vinstmedel 0 0

Årets resultat 0 0

Summa 0 0

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel.  
Det finns således inget resultat att disponera.
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Not 11 VA-anläggningar
2018 2017

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärde

154 775 146 080

Årets anskaffningar 2 477 8 695

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde 157 252 154 775

Ingående ackumulerade avskrivningar -70 276 -66 982

Årets avskrivningar -3 311 -3 294

Utgående ackumulerade avskrivningar -73 587 -70 276

Redovisat värde vid årets slut 83 665 84 499

Not 14 Pågående investeringar
2018 2017

Ingående nedlagda utgifter 4 343 3 139

Årets nedlagda utgifter 14 811 11 493

Under året överfört färdigställda -3 061 -10 289

Redovisat värde vid årets slut 16 093 4 343

Noter till balansräkningen

Not 12 Maskiner och tekniska anläggningar
2018 2017

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärde

13 156 11 609

Årets anskaffningar 556 1 547

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde 13 712 13 156

Ingående ackumulerade avskrivningar -8 407 -7 686

Årets avskrivningar -829 -721

Utgående ackumulerade avskrivningar -9 236 -8 407

Redovisat värde vid årets slut 4 476 4 749

Not 13 Inventarier
2018 2017

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärde

3 122 3 079

Årets anskaffningar 28 43

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde 3 150 3 122

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 391 -2 311

Årets avskrivningar -85 -80

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 476 -2 391

Redovisat värde vid årets slut 674 731

Not 15 Andelar i intresseföretag
Västvatten AB 556901-9622 2018 2017

Säte Uddevalla Uddevalla

Andelar av röster och kapital 11 % 11 %

IB Bokfört värde 275 500

Årets försäljning 0 -225

UB Eget kapitalandel 275 275

Resultatandel 0 0

Not 16 Uppskjuten skattefordran
2018 2017

Uppskjuten skattefordran på osäkra kund-
förluster

0 0

Summa 0 0

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

Upplysning: Bolaget har inga leasingavtal utan enbart 
serviceavtal.

Nyttjanderättsavtal finns med 6 mån uppsägningstid. 
Hyra 10 tkr/år.
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Not 19 Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter
2018 2017

Upplupna intäkter 195 150

Förutbetalda kostnader 121 78

Summa 316 228

Not 25 Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter
2018 2017

Upplupna elkostnader december 193 191

Upplupna entreprenörskostnader 1 513 38

Upplupna underhållskostnader 154 0

Övriga upplupna driftkostnader 17 19

Summa 1 877 248

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

Not 20 Antal aktier
2018 2017

Antal Aktier (st) 2 500 2 500

Summa 2 500 2 500

Not 21 Avsättningar
2018 2017

Befarade skadestånd 0 0

Summa 0 0

Not 26 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2018 2017

Ställda panter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga

Händelser efter balansdagen

Not 24 Skattefordran/Skatteskuld
2018 2017

Aktuell skattefordran 0 0

Aktuell skatteskuld 1 1

Summa 1 1

Not 23 VA-fond
2018 2017

IB VA fond 3 650 2 920

Överfört VA-fond 914 730

UB VA-fond 4 564 3 650

Not 17 Fordringar/lån av kommunen

2018 2017

Likvida medel kommunens 
bankkonto

7 440 5 560

Beviljad kredit 2 000 2 000

Utnyttjad kredit 0 0

Övrig fordran Munkedals 
kommun

54 274

Summa 7 494 5 834

En del av bolagets långfristiga upplåning sker genom 
revers till kommunen. Reversen är på 81 000 tkr, nyttjas 
gör 76 203 tkr. Se mer i Förvaltningsberättelsen-
Resultat och ställning-Finansiering och räntekostnader.

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

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
2018 2017

Överfört till VA-fond 2018 -914

Överuttag VA-kollektivet 2018 914 -

Överfört till VA-fond 2017 -730 -730

Överuttag VA-kollektivet 2017 730 730

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

Överuttag VA-kollektivet 2016 5 022 5 022

Justering 2016 1 1

Överuttag VA-kollektivet 2015 92 92

Underuttag VA-kollektivet 2014 -3 302 -3 302

Överuttag VA-kollektivet 2013 297 297

Överuttag VA-kollektivet 2012 810 810

Summa 0 0

Not 22 Externa lån
2018 2017

Kommuninvest 5 000 -

Summa 5 000 -

Under 2018 har Munkedal Vatten AB börjat hantera egen 
upplåning via i dagsläget Kommuninvest. Lånen är just 
nu rörliga med tillsvidare kapitalbindning.
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avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2018 – 31 december 2018.
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Information om verksamheten

Sotenäs Vatten är huvudman för den allmänna vattenför-

sörjningen 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 gem-

ensamma 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 andel sommar-

boende, som är tätbefolkad under sommarmånaderna 

men glesbefolkad under resterande del av året. Det finns 

både landsbygd och kustnära boende men samhällena 

är koncentrerade kring kusten med en större tätort och 

ett flertal mindre. Sotenäs kommun definieras som ett 

sprickdalslandskap med inslag av fjordlandskap och i de 

yttre delarna skärgård. 

Ägarförhållande

Sotenäs Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Sotenäs 

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

av det gemensamma bolaget Västvatten AB.

Förvaltningsberättelse
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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  

reningsverken avser de 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, tåla-

mod 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

Bundet eget kapital
IB Aktiekapital 2 500 tkr

Årets nyemission 0 tkr

UB Aktiekapital 2 500 tkr
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Väsentliga händelser under året

Ett axplock av händelserna under 2018.

Bevattningsförbud infördes i Sotenäs kommun. Det berod-

de på låga vattennivåer och risken att vattnet skulle ta slut. 

På Dale vattenverk pågår utredning för att åtgärda anmärk-

ningar på tryckslagsbehållare. Dämmet läcker och förslag 

på åtgärd är framtagna.

Gamla reningsverket i Ulebergshamn har rivits under året 

och marken har återställts.  På Bohus-Malmön pågår ut-

skrotning av reningsverket.

Undersökningar efter översvämningen som skedde under 

försommaren 2017 har utförts. Åtgärder har genomförts 

och arbete med ytterligare åtgärder samt förhandling med 

försäkringsbolagen kvarstår.

Ett flertal samarbeten med Sotenäs kommun har påbörjats 

och utvecklats under 2018, så som att söka inkopplingar 

på vattennätet för att säkra dessa med återströmnings-

skydd och att få betalt för vattnet.

Problemen med igensatta biotorn på Omholmens renings-

verk fortsätter. Biotornen hanterar inte det ojämna flödet 

som uppstår från industrin. Statusen för biotornen är kritisk.

Kommunstyrelsens tekniska utskott har beslutat söka  

LONA-bidrag för restaurering av våtmarker i avrinnings-

området till Tåsteröds stora vatten.

Under året har ett av golven på Lökholmens reningsverk 

undersökts angående sin bärighet. Detta innebar att av-

vattning av slam på verket inte kunde utföras.  

Slam kördes till andra verk (Omholmen och Munkedal ca 

25–30 kbm/dygn). Detta innebar att delar av byggnaden 

inte kunde användas till bärigheten var fastställd.

ÖPD Subsea AB utförde arbeten 2015 med en sjöledning 

från Bohus-Malmön. Arbetet färdigställdes inte helt och  

bolaget gick i konkurs. Efter flera turer har parterna enats  

och Sotenäs Vatten har fått ersättning för en del av 

bristerna.

En stor huvudledning för avlopp kollapsade i centrala 

Kungshamn och skapade ett slukhål. Ledningen är provi-

soriskt lagad och kommer relinas.

Framtida utveckling

Tillsammans med kommunen sker utveckling av VA-plan 

och prioriteringslistor för om- och nybyggnationer i Sotenäs. 

Ledningsnätet behöver förnyas och inventeras för att rätt 

åtgärder ska kunna sättas in i tid och på rätt plats.

Arbetet med gamla ledningsrätter och ledningar utan 

rättigheter förväntas fortgå många år framöver då flera 

ledningar i Sotenäs ligger på fastigheter utan rättigheter. 

Arbetet med att flytta sådana ledningar innebär 

omprioriteringar i både tid och pengar.

Orrvik och Vansvik förses med allmänt VA och kommer 

färdigställas under 2019. 

Ny sjöledning ska läggas till Bohus-Malmön för att säkra 

vattentillförseln.

Vattentornet på Smögen ska renoveras.

Forskning och utveckling

Västvatten är medlem i branschföreningen Svenskt 

Vatten. Verksamheten inom Svenskt Vatten Utveckling 

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

utveckling av intresse för Svenskt Vattens medlemmar. 

Målet är att främja utvecklingen av ny kunskap inom om- 

rådena för vattentjänsternas alla delar, stödja branschens 

behov av kompetensförsörjning samt se till att framtagen 

kunskap sprids. 

Utöver branschföreningen är Västvatten med i ett antal  

andra nätverk för forskning och utveckling. Starkast eng- 

agemang har vi i DRICKS där Västvatten är medfinansiär 

och aktiv i arbetsgrupper. DRICKS är en centrumbildning 

för dricksvattenforskning vid Chalmers, Sveriges lant-

bruksuniversitet (SLU) och Lunds tekniska högskola, 

med målet att tillsammans med andra bidra till en 

säkrare dricksvattenförsörjning.

Västvatten är även en aktiv medlem i teknikutvecklings-

klustret VA-teknik Södra. Klustret är ett samarbete mellan 

tekniska högskolor, offentlig sektor och företag. VA-teknik 

Södra har som huvudsyfte att hitta lösningar till fram- 

tidens utmaningar för svenska kommuner och vatten-

tjänstbolag. Fokusområden är främst framtidens avlopps- 

vattenrening, energi och resurshushållning samt klimat-

samhälle-vatten.

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 

medför krav på nya åtgärder på VA-anläggningarna. 



Bland annat har det den 13 december 2016 beslutats om 

en Förvaltningsplan 2016-2021 av vattendelegationen i 

Västerhavets vattendistrikt. 

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, vilket 

beror på hur tidigare finansiering av anläggningar har skett. 

Branschföreningen Svenskt Vatten uttrycker också stark 

oro för den låga nivån på investeringar som sker i landet 

gällande förnyelse.

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. Införande av ränte- 

avdragsbegränsningsregel i Svensk lag för att följa EU- 

direktiv får konsekvenser för VA-verksamheten. Ränteav-

dragsbegränsningen innebära att räntan inte får dras av till 

fullo med åtföljande beskattning.

För att använda kollektivets pengar och bolagets resurser 

på ett så effektivt sätt som möjligt behövs hela kedjan av  

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

etableras tillsammans med rådgivning för fastighetsägare. 

För att få ett långsiktigt planeringsarbete med effektiva 

lösningar krävs ett tydligt samarbete mellan förvaltningar, 

bolag och politiken. 

Klimatförändringar ger större och intensivare regn, vilket 

resulterar i översvämningar på nätet. Arbete med att klimat- 

säkra 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 

avloppsmängd under sommarmånaderna.

Sotenäs ytvattenförekomster uppfyller i dagsläget miljö-

kvalitetsnormen måttlig ekologisk status och god kemisk 

status. Det övergripande miljöproblemet är övergödning.

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 
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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. Oavsett lösning 

kan högre kostnader för slamhanteringen förväntas.

Bolag och styrelse

Sotenäs Vatten AB har ingen egen personal utan köper 

framförallt sina tjänster av Västvatten AB.

Sotenäs vatten AB:s styrelse består av sju ledamöter och 

högst fem suppleanter. Kommunfullmäktige i kommunen 

utser sina representanter till styrelsen samt vem som ska 

vara ordförande respektive vice ordförande. Dessa utses att 

ingå i styrelsen under mandatperioden på fyra år. Styrelsen 

inklusive suppleanter består av 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. Eventuella 

överuttag eller underuttag av brukningsavgifter redovisas 

som skuld/fordran till VA-kollektivet. Överuttag kan flyttas 

över till VA-fonder för specifika ändamål som gynnar hela 

kollektivet.

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

aktiverad och uppgår 2018-12-31 till 26 046 tkr.

Årets underuttag uppgår till 2 770 tkr (1 596 tkr i 

underuttag). Totalt är ackumulerat underuttag 2 302 

tkr, se not 18. Årets underuttag går att härleda till en 

uppbokning för skadeståndsanspråk angående skyfallet 

med påföljande översvämning 2017.

Årets resultat och förslag till vinstdisponering

Sotenäs Vatten AB:s resultat för räkenskapsåret 2018-01-

01-2018-12-31 är 0 tkr. 

Bolaget genererar ingen vinst och således ingen ökning/

minskning av sitt egna kapital.

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel. Det 

finns således inget resultat att disponera.

Intäkter

Bolagets intäkter består till största del av bruknings- och 

anläggningsavgifter från abonnenterna i taxekollektivet. 



Under året höjdes brukningsavgiften med 2 % och 

anläggningsavgiften med 2 %. Taxan beslutas årligen av 

kommunfullmäktige.

Intäkter 59 Mkr

Bolagets intäkter (brukningsavgifter) varierar över åren 

beroende på vattenförbrukningen som påverkar den 

rörliga delen av taxan.

Årets förändring av intäkterna (brukningsavgifter) blev en 

ökning med 5,5 % jämfört med föregående års utfall. Av 

denna ökning beror 2 % på ökning av taxan. Resterande 

del beror bland annat på ökad debiterad vattenmängd för 

fastigheter och industri. 

 

Kostnader

Större delen av kostnaderna består av köpta tjänster från 

driftbolaget Västvatten AB samt avskrivningar. I Västvatten 

AB finns all personal.

Kostnader 59 Mkr

 

Finansiering och räntekostnad

Sotenäs Vatten AB har största delen av året finansierats 

via reverslån från Sotenäs kommun.  Reversen var tänkt 

som en kortsiktig lösning när bolaget startades och sedan 

början av december 2018 sker all upplåning i egen regi. 
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Upplåningen via Kommuninvest uppgick till 236 000 tkr.

2018 2017
Låneskuld 236 000 tkr 235 838 tkr

Revers Sotenäs kommun 235 838 tkr

Kommuninvest 236 000 tkr -

Genomsnittlig räntebindning - -

Genomsnittlig kapitalbindning - -

Genomsnittlig ränta 0,13 % 0,6 %

Just nu är det ett gynnsamt ränteläge och genomsnitts-

räntan inklusive räntesäkringskostnader har under året 

varit 0,13 %. Budgeterad ränta var 0,6 %. Lägre ränta än 

budgeterat har gett ett positivt utfall.

Sotenäs kommun finansierar Sotenäs Vatten AB till 

1 % via det egna kapitalet. Finansiering sker även 

genom förutbetalda anläggningsavgifter, vilka är en 

engångsavgift som betalas vid anslutning och som 

periodiseras över anläggningens beräknade livslängd 

samt externa lån.

Nyckeltal 2018 2017
Andel ägarfinansiering 1 % 72 %

Investeringar

Investeringar har skett med 27 309 tkr (29 732 tkr). Erl- 

agda anläggningsavgifter uppgår till 4 700 tkr (20 174 tkr).

Investeringar 2018 2017
Reinvesteringar 17 532 8 542

Omvandlingsområde 9 721 21 190

Exploateringsområde 56 0

Bruttoinvesteringar 27 309 29 732

Fakturerade  
anläggningsavgifter

-4 700 -20 174

Årets finansieringsbehov 
investeringar 22 609 9 558

Reinvesteringar 

Under vintern 2017 påbörjades arbetet med nya spill-, 

dag- och vattenledningar i Nygatan i Kungshamn. Ny 

dagvattenledning läggs för att minska det ovidkom- 

mande vattnet till reningsverket samt för att minska  

risken för översvämning. De smalare gamla berg-

schakterna gav långsam framdrift och därmed högre 

kostnad och senare sluttid. VA-förläggningen avslutades 

i juni och när grusåterställningen har satt sig kommer 

gatan att stensättas under våren 2019. Färgning av 

Sotenäs Vatten AB • Årsredovisning 2018
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0 %Material och varor  
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fastigheternas dagvatten har skett och omkopplingskrav 

har skickats.

En befintlig spillvattenledning i Hunnebostrand har flyttats 

då den saknar ledningsrätt. Bygglov är beviljat i konflikt 

med befintlig ledning.

Ny slamavvattning (centrifug) till Lökholmens reningsverk 

på grund av att den gamla har tjänat ut.

Omvandlingsområde

Orrvik/Vansvik har upphandlats och entreprenaden star-

tade i april.  Arbetet var beräknat att vara klart till slutet av 

2018 som var den tidsram som Länsstyrelsen gav ihop  

med föreläggandet att inrätta allmän VA-anläggning i  

området. Efter genomgång med entreprenören i septem- 

ber skickades begäran om förlängning till Länsstyrelsen  

som gav en ny sluttid till 2019-05-01. Förlängnings-

behovet berodde på oförutsedda svårigheter avseende 

bergschakt inom området.

Exploateringsområde

Projektering för anslutning av 3-4 nya fastigheter vid 

Valövägen har genomförts och tillstånd inväntas.

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifter har under perioden fakturerats till 

ett belopp av 4 700 tkr. Faktureringen har skett på olika 

ställen i Sotenäs, så kallade strötomter. Alltså att en tomt 

där det tidigare dragits fram vatten och avlopp ansluter 

sig. Detta har skett bland annat på fastigheter på Kleven, 

Vägga och Ellene. 

Särredovisning av investeringar  
överstigande bolagets egna kapital

Alla projekt revideras löpande, framförallt i samband med 

budgetarbetet, vilket kan påverka särredovisningen och 

därmed initiera nya beslut av kommunfullmäktige.

Nedan sker jämförelse mot budget antagen av 

kommunfullmäktige 2017-12-07.

Investeringar överstigande bolagets egna kapital

Investeringar Upparbetat 
(tkr)

Budget 
(tkr)

Utförande 
(år)

Reinvesteringar

Sjöledning vatten 
Bohus-Malmön*

1 339 2 926 2017-2019

Relining Kungshamn 748 2 803 2017-2018

Nygatan  
Kungshamn*

8 283 6 000 2017-2018

Dagvattenmagasin 
Kungshamn

45 3 000 2018-2019

Omvandlingsområden

Orrvik/Vansvik 9 592 16 400 2017-2018

Exploateringar

- - - -

Avskrivningar

Avskrivningar ökar i något lägre takt än budgeterat på 

grund av en lägre investeringstakt samt aktivering senare 

än budgeterat.

Balansräkningen

Balansomslutning

Balansomslutningen 2018 är 334 573 tkr (329 460 tkr). 

Skillnaden på 5 113 tkr beror på ökning av anläggningstill-

gångar, ett underuttag gentemot VA-kollektivet och min-

skning av kassan på tillgångssidan. På skuldsidan beror det  

på avsättning för skyfallet 2017 och högre förutbetalda 

intäkter från anläggningsavgifterna.

Balansomslutning är summan av tillgångssidan alternativt 

summan av skulder och eget kapital i ett företags 

balansräkning.

Anläggningstillgångar

Totalt har bolaget materiella anläggningstillgångar på  

313 007 tkr (299 128 tkr).

Finansiella anläggningstillgångar består av aktier i 

intresseföretaget Västvatten AB.

Likviditet

Bolaget har en likviditet på 177 % (288 %). Likviditet är ett 

mått på kortsiktig betalningsförmåga och vid 100 % är de 

likvida medlen lika stora som de kortfristiga skulderna.

  *reviderad under 2018, nyare beslut finns



Likviditet beräknas genom att omsättningstillgångarna 

delas med kortfristiga skulder.

Soliditet

Soliditet är ett mått på bolagets långsiktiga betalnings-

förmåga. Bolagets soliditet är 1 % (1 %). Den låga solidi-

teten 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.

  * Ingen undersökning av kundnöjdheten har genomförts. 
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Flerårsöversikt 2018 2017
Total omsättning (tkr) 59 001 55 855

Balansomslutning (tkr) 334 573 329 460

UB lån (tkr) 236 000 235 838

Genomsnittlig ränta (%) 0,13 0,6

Årskostnad Typhus A (kr)1 8 570 8 385

Årskostnad Typhus B (kr)2 81 270 79 460

Driftkostnad/abonnemang (kr) 9 602 9 127

Antal läckor (st) 34 26

Antal driftstopp (st) 83 10

Kundnöjdhetsindex - -

Debiterad mängd vatten (%) 81 81

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

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

Internkontroll

Under 2018 har internkontroll genomförts inom tre stycken 

områden med följande frågeställningar:

• Efterlevnad av upphandlingsregler. Följs lagstiftningen 

och har det skett korrekt?

• Inventarielistor gällande datorer, paddor och telefoner. 

Finns de och är de korrekta?

• Körjournaler. Används bilarna i tjänsten?

Inga allvarliga brister upptäcktes, dock har en del rutiner 

setts över och uppdaterats. 
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Resultaträkning

Sotenäs Vatten AB

Resultaträkning (tkr) Not Resultat 2018 Resultat 2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 58 392 55 070

Övriga rörelseintäkter 2 610 785

Summa intäkter 59 002 55 855

Rörelsens kostnader

Material och varor -3 464 -3 493

Entreprenader -3 834 -3 938

Övriga externa kostnader 3, 4 -37 732 -32 547

Personalkostnader 5 -196 -262

Avskrivningar och utrangeringar 6 -13 425 -14 207

Summa kostnader -58 652 -54 447

Rörelseresultat 350 1 408

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 7 15 11

Räntekostnader 8 -363 -1 416

Summa efter finansiella poster 2 3

Skatt på årets resultat 9 -2 -3

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 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

VA-anläggningar 11 277 488 267 703

Maskiner och tekniska anläggningar 12 5 945 2 014

Inventarier 13 79 101

Pågående investeringar 14 29 496 29 310

313 008 299 128

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 15 725 725

Uppskjuten skattefordran 16 0 0

725 725

Summa anläggningstillgångar 313 733 299 853

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 2 165 2 023

Fordringar hos Sotenäs kommun 17 15 303 27 383

Fordringar hos koncernföretag inom Sotenäs kommun 30 22

Underuttag VA-kollektivet 18 2 302 0

Övriga fordringar 2 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 1 038 179

20 840 29 607

Summa omsättningstillgångar 20 840 29 607

SUMMA TILLGÅNGAR 334 573 329 460

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 2018-12-31 2017-12-31

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 2 500 0

2 500 0

Långfristiga skulder

Lån av Kommuninvest 22 236 000

Lån av kommunen 17 0 235 838

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 23 55 766 53 091

VA-fond 24 26 046 27 761

317 812 316 690

Kortfristiga skulder

Överuttag VA-kollektivet 18 0 468

Leverantörsskulder 3 710 3 366

Skulder till Sotenäs kommun 823 1 864

Skulder till koncernföretag inom Sotenäs kommun 558 49

Skulder till intresseföretag 1 996 1 733

Aktuell skatteskuld 25 5 3

Övriga skulder 1 656 1 808

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 3 013 979

11 761 10 270

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  334 573 329 460

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

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys Not 2018 2017

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 2 3

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 11 400 11 636

Justering 3 -2

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 11 405 11 637

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -3 455 -2 295

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 1 491 10 270

Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 441 19 612

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -27 310 -313 335

Förvärv av finansiella tillgångar 0 -725

Kassaflöde från investeringsverksamheten -27 310 -314 060

Finansieringsverksamheten

Förändring avsättning 2 500 0

Nyemission 0 2 500

Upptagna lån 162 235 838

Inbetalda/övertagna anläggningsavgifter 4 700 55 661

VA-fond -1 715 27 761

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 647 321 760

Årets kassaflöde -12 222 27 312

Likvida medel vid årets början                                        17 27 312 0

Likvida medel vid årets slut                                             17 15 090 27 312
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Årsredovisningen har upprättats i enlighet med års-

redovisningslagen (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 regl-

eras 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. Första 

året intäktsförs 2 % (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 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 de materiella anläggningstillgångarna där skillnaden  

i förbrukningen av betydande komponenter bedömts  

vara väsentlig har de delats upp i komponenter och  

skrivs av separat.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet 

räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för 

löpande underhåll och reparationer redovisas som 

kostnader när de uppkommer.

Redovisningsprinciper
Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 

nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade 

förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska 

fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i 

resultaträkningen.

Nyttjandeperiod

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 50-75 år

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

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationella 

leasingavtal.

Leasingavgifterna, inklusive förhöjd förstagångshyra 

men exklusive utgifter för tjänster som försäkring 

och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över 

leasingperioden.

Koncernförhållanden

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

och balansräkning samt not redovisas mellanhavanden 

till andra företag som ingår i Sotenäs kommun under 

rubriken koncernföretag inom Sotenäs kommun. 

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

balansräkningen samt not redovisas mellanhavanden  

till Västvatten AB under rubriken intresseföretag.
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Noter till resultaträkningen

Noter

Not 1 Nettoomsättning
2018 2017

Fakturerade brukningsavgifter  
till Sotenäs kommun

1 420 1 377

Fakturerade brukningsavgifter till  
koncernföretag inom Sotenäs kommun

4 449 4 660

Fakturerade brukningsavgifter till övriga 46 013 43 152

Årets upplösning av investeringsfond 1 715 1 715

Årets periodiserade anläggningsavgifter 2 025 2 570

Årets överuttag (-)/ underuttag (+)  
brukningsavgifter

2 770 1 596

Summa 58 392 55 070

Not 2 Övriga rörelsintäkter
2018 2017

Erhållna kommunala bidrag 0 0

Destruktionsintäkter slam  
– Koncernföretag inom Sotenäs kommun

0 0

Destruktionsintäkter slam – övriga 460 360

Övriga intäkter 150 425

Summa 610 785

Not 3 Övriga externa kostnader
2018 2017

Köp av tjänster från Västvatten AB  
(intresseföretag)

20 174 19 226

Elkostnader 3 771 3 506

Slamkostnader 1 898 823

Befarade skadestånd översvämningar 2 504 36

Övriga driftkostnader 9 385 8 956

Summa 37 732 32 547

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

EY 2018/KPMG 2017 2018 2017

Revisionsuppdrag 37 39

Andra tjänster 0 0

Summa 37 39

Not 5 Löner och ersättningar till styrelsen
2018 2017

Löner och ersättningar 148 141

(varav tantiem o.d.) 0 0

Sociala kostnader 25 23

(varav pensionskostnader) 0 0

Övriga personalkostnader 23 98

Summa 196 262

Not 6 Avskrivningar
2018 2017

Avskrivningar på VA-anläggningar 12 948 12 545

Utrangeringar VA-anläggningar 0 1 370

Avskrivningar på maskiner 455 292

Avskrivningar på inventarier 22 0

Summa 13 425 14 207

Not 7 Ränteintäkter
2018 2017

Ränteintäkter bankkonto 0 0

Ränteintäkter kortfristiga fordringar 15 11

Ränteintäkter skattekonto 0 0

Summa 15 11

Not 8 Räntekostnader
2018 2017

Räntekostnader till Sotenäs kommun 298 1 415

Övriga räntekostnader 65 1

Summa 363 1 416

Not 9 Skatt på årets resultat
2018 2017

Skattekostnad 2018 2 -

Skattekostnad 2017 - 3

Summa 2 3

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

2018 har slamkostnader brutits ut ifrån övriga drift-
kostnader. Därmed har driftkostnaderna ändrats i  
noten för 2017.

Upplysning: Nyttjanderättsavtal (arrende) finns med  
12 mån uppsägningstid. Hyra 618 tkr/år. 

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

Nyttjanderättsavtal
Inom ett år 0 0

Mellan ett till fem år 618 1 133

Senare än fem år 4 0

Summa 622 1 133

Årets redovisade nyttjanderättsavtalskostnad 617 1 133
Gällande skattesats för bolaget är 22 %.
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Not 11 VA-anläggningar
2018 2017

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärde

454 931 0

Anskaffningsvärde övertagna vid 
bolagisering

- 456 759

Årets anskaffningar 22 733 515

Årets utrangeringar - -2 343

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde 477 664 454 931

Ingående ackumulerade avskrivningar -187 228 0

Ackumulerade avskrivningar  
övertagna vid bolagisering

- -179 369

Årets avskrivningar -12 948 -10 202

Årets utrangeringar - 2 343

Utgående ackumulerade avskrivningar -200 176 -187 228

Redovisat värde vid årets slut 277 488 267 703

Not 14 Pågående investeringar
2018 2017

Ingående nedlagda utgifter 29 310 0

Pågående investeringar övertagna vid 
bolagisering

- 4 887

Årets nedlagda utgifter 27 310 29 733

Under året direktavskrivet -5

Under året överfört färdigställda -27 119 -5 310

Redovisat värde vid årets slut 29 496 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
2018 2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 4 201 0

Anskaffningsvärde övertagna  
vid bolagisering

- 3 247

Årets anskaffningar 4 386 954

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 8 587 4 201

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 187 0

Ackumulerade avskrivningar övertagna vid 
bolagisering

- -1 903

Årets avskrivningar -455 -284

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 642 -2 187

Redovisat värde vid årets slut 5 945 2 014

Not 13 Inventarier
2018 2017

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärde

4 001 0

Anskaffningsvärde övertagna vid  
bolagisering

- 3 893

Årets anskaffningar 0 108

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde 4 001 4 001

Ingående ackumulerade avskrivningar -3 900 0

Ackumulerade avskrivningar  
övertagna vid bolagisering

- -3 893

Årets avskrivningar -22 -7

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 922 -3 900

Redovisat värde vid årets slut 79 101

Not 15 Andelar i intresseföretag
Västvatten AB 556901-9622 2018 2017

Säte Uddevalla Uddevalla

Andelar av röster och kapital 29 % 29 %

IB Bokfört värde 725 0

Årets inköp 0 725

UB Eget kapitalandel 725 725

Resultatandel 0 0

Not 16 Uppskjuten skattefordran
2018 2017

Uppskjuten skattefordran på osäkra 
kundförluster

0 0

Summa 0 0

Avstämning skatt på årets resultat
2018 2017

Ej avdragsgilla kostnader 9 12

Ej skattepliktiga intäkter 0 0

Summa 9 12

Not 10 Förslag till vinstdisposition
2018 2017

Balanserade vinstmedel 0 0

Årets resultat 0 0

Summa 0 0

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel.  
Det finns således inget resultat att disponera.
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Not 19 Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter
2018 2017

Upplupna intäkter 169 69

Förutbetalda kostnader 869 110

Summa 1 038 179

Not 23 Förutbetalda anläggningsavgifter
2018 2017

Ingående inbetalda värden 65 295 0

Övertagna värden från Sotenäs 
kommun

- 45 121

Årets inbetalningar värden 4 700 20 174

Utgående inbetalda värden 69 995 65 295

Ingående upplösta  
periodiserade värden

-12 204 0

Övertagna värden från  
Sotenäs kommun

- -9 634

Årets upplösning -2 025 -2 570

Utgående upplösta  
periodiserade värden -14 229 -12 204

Redovisat värde vid årets slut 55 766 53 091

Not 26 Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter
2018 2017

Upplupna elkostnader december 325 333

Upplupna entreprenörskostnader 1 221 543

Upplupna underhållskostnader 1 193 5

Övriga upplupna driftkostnader 274 98

Summa 3 013 979

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

Not 20 Antal aktier

2018 2017

Antal Aktier (st) 2 500 2 500

Summa 2 500 2 500

Not 21 Avsättningar
2018 2017

Befarade skadestånd 2 500 0

Summa 2 500 0 Not 27 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2018 2017

Ställda panter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga

Händelser efter balansdagen

Not 25 Skattefordran/Skatteskuld
2018 2017

Aktuell skattefordran 0 0

Aktuell skatteskuld 5 3

Summa 5 3

Not 24 VA-fond
2018 2017

Ingående VA-fond 27 761 29 476

Årets periodiseringar -1 715 -1 715

Redovisat värde vid årets slut 26 046 27 761

Not 18 Överuttag/Underuttag VA-kollektivet
2018 2017

Underuttag VA kollektivet 2018 -2 770

Underuttag VA-kollektivet 2017 -1 596 -1 596

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

Summa -2 302 468

Not 17 Fordringar/Lån av kommunen

2018 2017

Likvida medel kommunens bankkonto 15 090 27 312

Beviljad kredit 2 000 2 000

Utnyttjad kredit 0 0

Övrig fordran Sotenäs kommun 213 71

Summa 15 303 27 383

Bolagets långfristiga upplåning (235 838 tkr) skedde 
fram till och med början av december genom revers via 
Sotenäs kommun. Därefter övertogs all belåning i egen 
regi och reversen via Sotenäs kommun avslutades. 

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

Avsättning på grund av skyfall i Sotenäs 2017. 

Not 22 Externa lån
2018 2017

Kommuninvest 236 000 -

Summa 236 000 -

Under 2018 har Sotenäs Vatten AB tagit över hanterin-
gen av upplåning i egen regi. I dagsläget sker all upp-
låning via Kommuninvest.
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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 samhälls-

struktur. Även de större tätorterna har små kärnor med 

omgivande gles bebyggelse. Landsbygden och kustnära 

områden lockar med attraktivt boende vilket förstärker 

den glesa strukturen. Topografin är tydligt kuperad och 

lerdalgångar växlar med berg i dagen. I kustnära områden 

blir inslaget av berg mer tydligt.

Bebyggelsestruktur och topografi förstärker varandra och 

gör VA-systemet utbrett med långa ledningar, många 

pumpstationer och behov av reservoarer. 

Den huvudsakliga vattenförsörjningen kommer från en 

större ytvattentäkt, men det finns också ett antal mindre 

vattenverk i kommunen. Avloppsreningen byggs upp av 

ett stort verk och flera mindre.

Ägarförhållande

Uddevalla Vatten AB är ett helägt dotterbolag till 

Uddevalla kommun (212000-1397). Uddevalla Vatten AB 

äger 53 % av det gemensamma bolaget 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 reningsverken avser de behandling av hushållens 

och industrins avloppsvatten. Verksamheterna påverkar 

framförallt miljön genom utsläpp av renat avloppsvatten 

till recipient och genom omhändertagande av avloppsslam.

Provtagning görs löpande för att visa att gällande tillstånd 

och villkor följs och hur miljön utanför våra reningsverk 

påverkas.

Det löpande miljöarbetet kräver brett engagemang, 

tålamod och framförhållning. Vi försöker hela tiden att 

blicka framåt och utmana oss själva. Miljöarbetet blir aldrig 

fullbordat utan ska vara en resa för ständig förbättring.

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

Ett axplock av händelserna under 2018.

Bevattningsförbud infördes i sommar i Uddevalla kom-

mun. Läget var ansträngt men under kontroll. I slutet av  

juli visade nivåerna på att vattendomsnivån inte skulle 

uppfyllas i Öresjö om rådande väderlek höll i sig. Väder-

omslaget som kom i början av augusti i kombination med 

ett nära samarbete med Uddevalla Energi för att optimera 

vattenflödena i Bäveån gjorde att vattendomen klarades. 

Uppföljning av nivåer i Öresjö görs kontinuerligt.

Överföringsledning mellan Åh och Slussen på Orust 

är klar. Sjöledningen invigdes av representanter från 

Uddevalla Vatten och Orust kommun i början av som-

maren och sedan dess sker vattenleverans till Orust.

Västvatten har på uppdrag av Uddevalla Vatten AB 

medverkat i Uddevalla kommuns förprövningsgrupp 

som bereder frågor om planbesked, markanvisning 

och andra större exploateringsinitiativ. En god sam-

ordning har därmed kunnat ske i ett tidigt skede i 

samhällsbyggnadsprocessen.

Reningsresultatet på Skansverket försämrades gällande 

kväve och fosfor under sommaren. Det berodde bland 

annat på att föroreningshalten in till verket var dubbelt 

så hög som under samma period i fjol. Under augusti 

månad havererade dessutom två av de nyrenoverade 

doserpumparna för fällningskemikalier samt PLC:n som 

styr kemikaliedosering och blåsmaskinen för biosteget. 

Anmälan gjordes till Länsstyrelsen som bedömde att  

tillräckliga åtgärder har vidtagits för att förhindra rikt-

värdesöverskridande och olägenheter för människors 

hälsa eller miljö.

Avseende råvattenledningen så pågår byggnation av  

anläggningen vid Köperödsjön. Ledningsarbetet (omkop-

pling av spill- och vattenledningar) i Långemyrsvägen är 

klar och Kurödsvägen pågår. 

Uddevalla Energi har proveldat slam/hushållsavfall med 

positivt resultat. 

Vattentäktsutredning för Skredsvik i Uddevalla kommun 

har genomförts i syfte att säkerställa vattentillgången för 

befintligt verksamhetsområde och möjliggöra försörjning 

av hela Skredsviks sammanhållna bebyggelse. Prov-

pumpning av ett borrhål nära vattenverket har pågått 

under 2018. Utvärderingen av provpumpningen visar 

att det nya borrhålet eventuellt kan ge ett visst stöd till 

befintlig vattentäkt, men inte alls tillräcklig mängd för att 

ersätta den befintliga vattentäkten. 

Ombyggnation av Blekets, Äsperöds och Kapelle 

reservoarer har skett så att inkommande flöde kan 

mätas. Det innebär att pumparna inte behöver stoppas 

vid läcksökning. 

Antalet vattenläckor och avloppsstopp har ökat sedan 

föregående år och har en negativ trend. Ledningsnätet är 

eftersatt och ett utökat underhållsbehov ses.

Skatteverkets utredning och beslut gällande bolagets 

inkomstdeklaration 2016 pågår. Skatteverket anser att 

skatt ska betalas på räntan för de kommunala lånen. 

Överklagan på Skatteverkets beslut är inskickat till 

förvaltningsrätten i Göteborg och svar inväntas.

Framtida utveckling

Förstärkning av vattenkapaciteten i Uddevalla har utretts 

och som en del i detta kommer bland annat en ny reser- 

voar i Åh och en i Uddevalla centrum. Sistnämnda ersätter 

befintlig reservoar på Kålgårdsberget (från cirka 1900). 

Sjöledningen mellan Åh och Slussen kompletteras under 

året med projektering för reservoar i Åh.

Vattentäktsutredning pågår i Skredsvik för att säkra 

vattentillgången för nuvarande verksamhetsområde och 

hela den sammanhängande bebyggelsen i Skredsvik.  

Under 2019 kommer en brunn ca 2 km söder om 

samhället att provpumpas, samt vid behov ytterligare 

utpekade brunnslägen att utredas vidare.

Vattenskyddsområdet i kommunen ska skyltas upp 

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

renovering/nybygge av råvattenledningen och intaget i 

Köperedssjöarna fortsätter 2019.

Uddevalla Vatten har fått tillstånd under 2018 för att 

byggas om några av sina reningsverk, så som Forshälla 

och Skredsvik. 

Ledningsnätet behöver förnyas och inventeras för att rätt 

åtgärder ska kunna sättas in i tid och på rätt plats.

Projektering/byggnation av överföringsledning till 

Hässleröd pågår under året.

Saneringarna längs Fräknestranden, i Utby och i 

Sunningen fortsätter under året. 

Forskning och utveckling

Västvatten är medlem i branschföreningen Svenskt 

Vatten. Verksamheten inom Svenskt Vatten Utveckling 



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

utveckling av intresse för Svenskt Vattens medlemmar. 

Målet är att främja utvecklingen av ny kunskap inom om-

rådena för vattentjänsternas alla delar, stödja branschens 

behov av kompetensförsörjning samt se till att framtagen 

kunskap sprids. 

Utöver branschföreningen är Västvatten med i ett antal  

andra nätverk för forskning och utveckling. Starkast 

engagemang har vi i DRICKS där Västvatten är med-

finansiär och aktiv i arbetsgrupper. DRICKS är en centrum-

bildning för dricksvattenforskning vid Chalmers, Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds tekniska högskola, 

med målet att tillsammans med andra bidra till en säkrare 

dricksvattenförsörjning.

Västvatten är även en aktiv medlem i teknikutvecklings-

klustret VA-teknik Södra. Klustret är ett samarbete mellan 

tekniska högskolor, offentlig sektor och företag. VA-teknik 

Södra har som huvudsyfte att hitta lösningar till framtidens 

utmaningar för svenska kommuner och vattentjänstbolag. 

Fokusområden är främst framtidens avloppsvattenrening, 

energi och resurshushållning samt klimat- samhälle-vatten. 

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. 2019-2021 kommer vattentäkter säker- 

ställas genom miljödomstolens tillstånd för vattenuttagen 

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 

medför krav på nya åtgärder på VA-anläggningarna. 

Bland annat har det den 13 december 2016 beslutats om 

en Förvaltningsplan 2016-2021 av vattendelegationen i 

Västerhavets vattendistrikt. 

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, vilket 

beror på hur tidigare finansiering av anläggningar har skett. 

Branschföreningen Svenskt Vatten uttrycker också stark 

oro för den låga nivån på investeringar som sker i landet 

gällande förnyelse.

VA-verksamheten är kapitalintensiv och dagens 

låga ränteläge gör det gynnsamt att låna pengar till 
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investeringar. Bolaget har en hög skuldsättningsgrad och 

förändringar i ränteläget har stor påverkan på den framtida 

kostnadsutvecklingen och brukningsavgiften. Införande 

av ränteavdragsbegränsningsregel i Svensk lag för att 

följa EU-direktiv får konsekvenser för VA-verksamheten. 

Ränteavdragsbegränsningen innebär att räntan inte får 

dras av till fullo med åtföljande beskattning.

För att använda kollektivets pengar och bolagets resurser 

på ett så effektivt sätt som möjligt behövs hela kedjan 

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

etableras tillsammans med rådgivning för fastighetsägare. 

För att få ett långsiktigt planeringsarbete med effektiva 

lösningar krävs ett tydligt samarbete mellan förvaltningar, 

bolag och politiken. 

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. Oavsett 

lösning kan högre kostnader för slamhantering förväntas.

Bolag och styrelse

Uddevalla Vatten AB har ingen egen personal utan köper 

framförallt 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 taxefin-

ansierade verksamheten får inte gå med vinst. 

Eventuella överuttag eller underuttag av brukningsavgifter 

redovisas som skuld/fordran till VA-kollektivet. Överuttag 

kan flyttas över till VA-fonder för specifika ändamål som 

gynnar hela kollektivet.
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Årets överuttag uppgår till 17 465 tkr (16 564 tkr i överut-

tag). Överuttaget avsätts i VA-fond att användas till råvatten- 

ledning Marieberg. Totalt består VA-fonden av 84 205 tkr.

Årets resultat och förslag till vinstdisponering

Uddevalla Vatten AB:s resultat för räkenskapsåret  

2018-01-01–2018-12-31 är 0 tkr. Bolaget genererar ingen 

vinst och således ingen ökning/minskning av sitt egna 

kapital. Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel. 

Det finns således inget resultat att disponera.

Intäkter

Bolagets intäkter består till största del av bruknings- och 

anläggningsavgifter från abonnenterna i taxekollektivet. 

Under året höjdes brukningsavgiften med 2 % och anläg-

gningsavgiften med 2 %. Taxan beslutas årligen av 

kommunfullmäktige.

Bolagets intäkter (brukningsavgifter) varierar över åren ber-

oende på vattenförbrukningen som påverkar den rörliga 

delen av taxan.

Årets förändring av intäkterna (brukningsavgifter) blev en  

ökning med 4,6 % jämfört med föregående års utfall. Från- 

tar man en stor läcka i en fastighet blir ökningen av brukn-

ingsavgiften 3,7 %. Ökningen av brukningstaxan på 2 %, 

försäljning av vatten till Orust, nya verksamhetsområden 

där vatten, spillvatten och dagvatten anläggs samt strö-

tomter som ansluts i efterhand gör att brukningsavgiften  

har ökat från föregående år.

Kostnader

Större delen av kostnaderna består av köpta tjänster från 

driftbolaget Västvatten AB samt avskrivningar. I Västvatten 

AB finns all personal. 

Finansiering

Bolaget finansieras i huvudsak via Uddevalla kommuns 

internbank som i sin tur lånar upp kapital i enlighet med  

sin finanspolicy. All utlåning från internbanken sker via  

koncernkontosystemet. Bolaget betalar en ränta som  

motsvarar genomsnittet av internbankens upplånings-

kostnad inklusive räntesäkringskostnader jämte en indi- 

viduell marginal som för Uddevalla Vatten AB är 4 punkter.

Utnyttjat belopp vid årets utgång är 525 218 tkr  

(486 168 tkr).

Nyckeltal 2018 2017
Andel ägarfinansiering 58 % 60 %

Uddevalla kommun finansierar Uddevalla Vatten AB 

till 58 %, 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 1,52 % (1,72 %). Budgeterad ränta var 1,84 %. 

Låg ränta samt lägre investeringstakt än beräknat har 

gett ett positivt utfall.

Skatt

Skatteverkets granskning av inkomstdeklaration 2016  

har föranlett ett beslut från Skatteverket om att bolaget 

ska betala skatt för räntan på lånet via Uddevalla kom-

Uddevalla Vatten AB • Årsredovisning 2018

Periodiserade 
anläggnings- 
avgifter 6 %

Destruktions- 
intäkter slam

 3 %

Brukningsavgifter  
107 %

Överuttag (-)  
- 16 %

Intäkter 108 Mkr

El och värme 
8 %

Material och varor 
7 %

Avskrivningar  
24 %

Personal/styrelse 
0 %

Räntenetto 7 %

Köp från  
Västvatten

33 %

Övriga drift- 
kostnader  

16 %

Entreprenader 
5 %

Kostnader 108 Mkr
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muns internbank. Ärendet är vidare till förvaltningsrätten 

och har inte genererat någon kostnad ännu. Om Skatte-

verket vinner processen innebär det en extra beskattning 

på cirka 1 700 tkr årligen.

Investeringar

Investeringar har skett med 130 080 tkr (99 412 tkr). Erlag-

da anläggningsavgifter uppgår till 34 833 tkr (54 254 tkr).

Investeringar 2018 2017
Reinvesteringar 28 398 27 585

Råvattenledning Marieberg 40 962 12 144

Omvandlingsområde 49 637 39 477

Exploateringsområde 11 083 20 206

Bruttoinvesteringar 130 080 99 412

Fakturerade  
anläggningsavgifter

-34 833 -54 254

Årets finansieringsbehov 
investeringar 95 247 45 158

Reinvesteringar

Nyanläggning av råvattenledningen är en del i arbetet med  

att säkra råvattentillförseln till vattenverket. I detta ingår 

nybyggnad av 2 625 meter råvattenledning i Kurödsom-

rådet. Hittills har man byggt cirka 1 700 meter ledning, 

nytt råvattenintag samt en ny pump- och silanläggning vid 

Köperödsjöarna. 

Omläggning av Timansvägen består i att ledningarna har  

bytts ut i samband med att Uddevalla Energi har försett 

området med fiber. Det ovidkommande vattnet har minskat 

genom en komplettering av en ny dagvattenledning. En 

förberedelse är även gjord för en ny vattenreservoar med 

en ny huvudvattenledning.

Ny energieffektivare gaspanna har installerats som medför 

högre verkningsgrad och ger minskat köp av fjärrvärme.

För att minska tillsyn och för en säkrare drift, har Kyrkbyns 

vattenverk automatiserats och renoverats under året. 

Arbetena har genomförts i egen regi.

Omvandlingsområde

Projekten längs Fräknestranden fortskrider och områden 

som kommit till bolaget via kommunens miljötillsyn har 

genomförts eller påbörjats under året. Gorrviken vägen dit 

och Anneröd pågår medan Groröd är klart. 

I Sunningebacken pågår arbetet med tryckstegringsstati-

onen. Den är en förutsättning för kommande anslutningar 

vid Barrskogsvägen och Sunningeberget.

Exploateringsområde

VA-ledningar i exploateringsområde Furuhall etapp 3 har 

byggts under våren. 29 nya bostäder ska byggas och be- 

höver förses med kommunalt VA. VA-ledningar byggs även  

i exploateringsområde Överby 1:31. 35 nya bostäder ska 

byggas och behöver förses med kommunalt VA. Halva 

området är klart men resterande inväntar en planändring. 

I båda dessa områden utför exploatören arbeten i exploa-

teringsområdet med vägar, gång- och cykelvägar, tomt-

planering, kabelarbeten med mera. 

Exploateringarna har börjat röra på sig men några områden 

har inte startat, som Västerby, Tjöstelsröd och Åh.

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifter har under perioden fakturerats till 

ett belopp av 34 833 tkr. Framförallt är det fastigheter i 

omvandlingsområdet Dramsvik och Västervik i Fräkne- 

stranden som anslutits samt exploateringar på Sund-

skogen etapp 2 och Furuhall etapp 3. 

Särredovisning av investeringar  
överstigande bolagets egna kapital

Alla projekt revideras löpande, framförallt i samband med 

budgetarbetet, vilket kan påverka särredovisningen och 

därmed initiera nya beslut av kommunfullmäktige.

På nästa sida sker jämförelse mot budget antagen av 

kommunfullmäktige 2017-12-13.



7

Uddevalla Vatten AB • Årsredovisning 2018

Investeringar överstigande bolagets egna kapital

Investeringar Upparbetat 
(tkr)

Budget 
(tkr)

Utförande 
(år)

Reinvesteringar

Marieberg  
råvattenledning*

56 217 84 590 2017-2020

Orust sjöledning 8 413 22 906 2017-2018

Åh reservoar* 80 13 626 2019

Hässleröd  
överföringsledning*

751 13 500 2018-2019

Reservoar centrum* 59 12 500 2019

Walkersborg** 901 14 200 2018-2019

Omvandlingsområden

Berg Stigenvägen* 1 097 27 197 2018-2020

Dramsvik* 20 851 19 646 2018-2019

Forshälla-Strand 
södra*

410 25 550 2018-2020

Osebacken* 11 551 14 527 2018-2019

Råssbyn* 8 19 416 2018-2019

Ulvesund Saltdalen* 43 22 777 2018-2020

Vadberget* 1 385 16 232 2019-2020

Exploateringar

- - - -

  *reviderad under 2018, nyare beslut finns.

  **Projekt på uppdrag av Uddevalla kommun där  
  Uddevalla Vatten AB utför investeringen och sedan 
  vidarefakturerar Uddevalla kommun deras del av 
  kostnaden. Uddevalla Vatten AB:s kostnad ca 5 000 tkr.

Avskrivningar

Avskrivningar ökar i något lägre takt än budgeterat på 

grund av en lägre investeringstakt och att aktivering av 

tillgångar sker senare än budgeterat.

Koncernen

Uddevalla Vatten AB:s koncern består av Uddevalla Vatten 

AB och Västvatten AB.

Balansräkning 

Balansomslutning

Balansomslutningen 2018 är på 928 491 tkr (833 100 tkr). 

Skillnaden på 95 391 tkr beror till största del på ökning av  

anläggningstillgångar på tillgångssidan och ökning av för- 

utbetalda anläggningsavgifter och lån till Uddevalla 

kommun på skuldsidan.

Balansomslutning är summan av tillgångssidan alternativt 

summan av skulder och eget kapital i ett företags 

balansräkning.

Anläggningstillgångar

Totalt har bolaget materiella anläggningstillgångar på  

914 068 tkr (811 702 tkr).

Finansiella anläggningstillgångar består av aktier i 

koncernföretaget Västvatten AB.

Likviditet

Bolaget har en likviditet på 36 % (72 %). Likviditet är ett 

mått på kortsiktig betalningsförmåga och vid 100 % är de 

likvida medlen lika stora som de kortfristiga skulderna.

Soliditet

Soliditet är ett mått på bolagets långsiktiga betalningsför-

måga. Bolagets soliditet är 1 % (1 %). Den låga soliditetens 

beror på att taxekollektivet inte ska gå med vinst utan de 

över- eller underuttag som uppkommer bokas som skuld 

respektive fordran på kollektivet.

Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital och obeskat-

tade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent 

av balansomslutning.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag de 

senaste fem åren. 
Flerårs- 
översikt 2018 2017 2016 2015 2014

Total om- 
sättning (tkr)

108 002 102 453 98 679 95 526 101 419

Balansom-
slutning (tkr)

928 491 833 100 758 881 699 994 666 158

UB lån (tkr) 525 218 486 168 491 955 459 428 481 968

Genomsnitt-
lig ränta (%)

1,52 1,72 1,68 1,85 -

Årskostnad 
Typhus A1 
(kr) 

8 592 8 420 9 060 8 800 8 099

Årskostnad 
Typhus B2 
(kr) 

73 580 72 180 83 250 80 890 74 411

Antal läckor 
(st)

69 52 39 17 28

Antal drift-
stopp (st)

230 168 9 2 37

Debiterad 
mängd 
vatten (%)

75 77 70 68 68
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Internkontroll

Under 2018 har internkontroll genomförts inom tre 

stycken områden med följande frågeställningar:

• Efterlevnad av upphandlingsregler. Följs lagstiftningen 

och har det skett korrekt?

• Inventarielistor gällande datorer, paddor och telefoner. 

Finns de och är de korrekta?

• Körjournaler. Används bilarna i tjänsten?

Inga allvarliga brister upptäcktes, dock har en del rutiner 

setts över och uppdaterats. 

 

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

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

Uddevalla Vatten AB UVAB UVAB-koncern

Resultaträkning (tkr) Not Resultat 2018 Resultat 2017 Resultat 2018 Resultat 2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 103 999 99 052 103 999 99 052

Övriga rörelseintäkter 2 4 003 3 401 43 364 39 100

Summa intäkter 108 002 102 453 147 363 138 152

Rörelsens kostnader

Material och varor -7 892 -6 913 -8 033 -7 212

Entreprenader -5 361 -6 883 -5 365 -6 928

Övriga externa kostnader 3, 4 -60 421 -55 986 -32 682 -29 259

Personalkostnader 5 -418 -385 -67 052 -62 302

Avskrivningar och nedskrivningar 6 -25 842 -23 649 -26 122 -23 840

Summa kostnader -99 934 -93 816 -139 254 -129 541

Rörelseresultat 8 068 8 637 8 109 8 611

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 7 34 106 36 211

Räntekostnader 8 -8 091 -8 732 -8 105 -8 759

Summa efter finansiella poster 11 11 40 63

Skatt på årets resultat 9 -11 -11 -40 -63

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 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Programvarulicenser 11 0 67 0 67

0 67 0 67

Materiella anläggningstillgångar

VA-anläggningar 12 751 599 692 457 751 599 692 457

Maskiner och tekniska anläggningar 13 34 193 25 996 34 193 25 996

Inventarier 14 2 424 1 435 3 661 2 952

Pågående investeringar 15 125 852 91 814 125 852 91 814

914 068 811 702 915 305 813 219

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 16 1 325 1 325 0 0

Långfristig kundfordran VA 0 0 0 0

Uppskjuten skattefordran 17 0 0 0 0

1 325 1 325 0 0

Summa anläggningstillgångar 915 393 813 094 915 305 813 286

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 8 893 18 175 13 109 14 413

Fordringar hos Uddevalla kommun 929 231 1 229 231

Fordringar hos koncernföretag inom 
Uddevalla kommun 1 052 954 1 052 954

Övriga fordringar 1 690 29 2 830 10 530

Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter

18
534 617 2 233 2 625

Kassa och bank 0 0 1 719 1 599

13 098 20 006 22 172 30 353

Summa omsättningstillgångar 13 098 20 006 22 172 30 353

SUMMA TILLGÅNGAR  928 491 833 100 937 477 843 639
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Balansräkning forts.

Uddevalla Vatten AB UVAB UVAB-koncern

Balansräkning (tkr) Not 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 19 10 000 10 000 10 000 10 000

Minoritetsintresse 0 0 1 175 1 175

10 000 10 000 11 175 11 175

Fritt eget kapital

Årets resultat 0 0 0 0

0 0 0 0

Summa eget kapital 10 000 10 000 11 175 11 175

Avsättningar

Övriga avsättningar 20 1 500 0 1 500 0

1 500 0 1 500 0

Långfristiga skulder

Lån av kommunen 21 525 218 486 168 525 218 486 168

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 22 271 098 242 389 271 098 242 389

VA-fond 23 84 205 66 821 84 205 66 821

880 521 795 378 880 521 795 378

Kortfristiga skulder

Överuttag VA-kollektivet 24 0 0 0 0

Leverantörsskulder 16 384 15 253 17 806 16 743

Skulder till Uddevalla kommun 3 007 4 354 3 088 4 354

Skulder till koncernföretag  
inom Uddevalla kommun 1 027 694 1 070 749

Skulder till koncernföretag (Västvatten AB) 3 587 3 796 0 0

Aktuell skatteskuld 25 22 16 51 93

Övriga skulder 872 985 3 707 5 450

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 11 571 2 624 18 559 9 697

36 470 27 722 44 281 37 086

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  928 491 833 100 937 477 843 639



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 2018 2017 2018 2017
Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 11 11 40 63

Justering för poster som inte  
ingår i kassaflödet 21 580 18 204 21 860 18 396

Justering -11 -12 79 -64

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 21 580 18 203 21 979 18 395

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+)  
av rörelsefordringar 6 908 90 8 181 -3 506

Ökning(+)/Minskning(-)  
av rörelseskulder 8 748 14 618 7 196 18 773

Kassaflöde från den  
löpande verksamheten 37 236 32 911 37 356 33 662

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -130 002 -98 257 -130 002 -98 257

Avyttringar av finansiella tillgångar 0 300 0 300

Kassaflöde från investeringsverksamheten -130 002 -97 957 -130 002 -97 957

Finansieringsverksamheten

Förändring avsättning 1 500 0 1 500 0

Upptagna lån 39 050 -5 787 39 050 -5 787

Inbetalda anläggningsavgifter 34 832 54 297 34 832 54 297

Avsättning till VA-fond 17 384 16 536 17 384 16 536

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 92 766 65 046 92 766 65 046

Årets kassaflöde 0 0 120 751

Likvida medel vid årets början          0 0 1 599 848

Likvida medel vid årets slut               0 0 1 719 1 599
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Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredo-

visningslagen (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. Koncernredo-

visningen 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 medräk- 

nas 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 

långfristig skuld (förutbetald intäkt) och periodiseras 

linjärt över respektive anläggningstillgångs nyttjandetid. 

Första året intäktsförs 2 % av avgiften samt årets del av 

avskrivningen. 

Över- eller underuttag av brukningsavgifter redovisas  

som minskade alternativt ökade intäkter.

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 

prövning beräknas bli betalt.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 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.

Redovisningsprinciper
Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en ovä-

sentlig del av den sammanlagda utgiften för tillverkningen 

och uppgår till mer än ett obetydligt belopp har räknats in 

i anskaffningsvärdet.

För de materiella anläggningstillgångarna där skillnaden i 

förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara 

väsentlig har de delats upp i komponenter och skrivs av 

separat.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet 

räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för 

löpande underhåll och reparationer redovisas som 

kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyt-

tjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade för-

brukningen 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 50-75 år
 
 * Anläggningsavgift skrivs av på 75 år  
   från och med 201805.

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Finansiella leasingavtal finns i koncernen vid leasing av  

fordon. De redovisas dock som operationell leasing. I kon- 

cernen är det finansiella leasingbelopp av försumbart värde  

då det understiger 0,2 % av koncernens balansomslutning  

och redovisas även där som operationell leasing.

Leasingavgifterna, inklusive förhöjd förstagångshyra men 
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exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, 

redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Koncernförhållanden

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

och balansräkning samt not redovisas mellanhavanden 

till andra företag som ingår i Uddevalla kommun under 

rubriken koncernföretag inom Uddevalla kommun. 

Bolaget äger 53 % av Västvatten AB.
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Noter till resultaträkningen

Noter

Not 1 Nettoomsättning

UVAB UVAB-koncern

2018 2017 2018 2017

Fakturerade brukningsavgifter till  
Uddevalla kommun 7 895 7 798 7 895 7 798

Fakturerade brukningsavgifter till  
koncernföretagen inom Uddevalla kommun 19 741 19 594 19 741 19 594

Fakturerade brukningsavgifter till övriga 87 623 82 751 87 623 82 751

Årets upplösning av investeringsfond 82 28 82 28

Årets periodiserade anläggningsavgifter 6 123 5 445 6 123 5 445

Årets överuttag (-)/ underuttag (+)  
brukningsavgifter -17 465 -16 564 -17 465 -16 564

Summa 103 999 99 052 103 999 99 052

Not 2 Övriga rörelseintäkter

UVAB UVAB-koncern

2018 2017 2018 2017

Destruktionsintäkter slam – koncernföretag 
inom Uddevalla kommun 3 571 3 234 3 571 3 234

Destruktionsintäkter slam – övriga 170 164 170 164

Erhållna statliga bidrag 0 0 401 267

Övriga intäkter 262 3 39 222 35 435

Summa 4 003 3 401 43 364 39 100

Not 3 Övriga externa kostnader

UVAB UVAB-koncern

2018 2017 2018 2017

Köp av tjänster från Västvatten AB (koncern-
företag) 35 093 34 225 0 0

El- och värmekostnader 8 377 5 658 8 378 5 658

Slamkostnader 2 291 1 650 2 291 1 650

Övriga driftkostnader 14 660 14 453 22 013 21 951

Summa 60 421 55 986 32 682 29 259

   2018 har slamkostnader brutits ut ifrån övriga driftkostnader. Därmed har driftkostnaderna ändrats i noten för 2017.

   Andra tjänster i UVAB-koncernen är arbete med inkomstdeklarationen 2016.

Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

UVAB UVAB-koncern

EY 2018/KPMG 2017 2018 2017 2018 2017

Revisionsuppdraget 61 34 120 72

Andra tjänster 0 16 259 61

Summa 61 50 379 133
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Not 5 Löner och ersättningar styrelse och VD

UVAB UVAB-koncern

2018 2017 2018 2017

Löner och ersättningar styrelse   
(UVAB-koncernen innehåller också VD) 320 284 1 440 1 550

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

Sociala kostnader styrelse  
(UVAB-koncernen innehåller också VD) 88 92 951 1 058

(varav pensionskostnader) 0 0 305 726

Övriga personalkostnader  
(UVAB-koncernen innehåller också VD) 10 9 947 632

Summa 418 385 3 338 3 240

I UVAB-koncernen är löneskatt på pensioner med 73 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

2018 2017 2018 2017

Löner och ersättningar 0 0 44 851 41 443

Sociala kostnader 0 0 17 270 16 154

(Varav pensionskostnader) 0 0 2 763 2 323

Övriga personalkostnader 0 0 1 593 1 465

Summa 0 0 63 714 59 062

Not 6 Avskrivningar

UVAB UVAB-koncern

2018 2017 2018 2017

Avskrivningar på immateriella  
anläggningstillgångar 67 111 67 111

Avskrivningar på VA-anläggningar 23 538 21 490 23 538 21 490

Avskrivningar på maskiner 2 097 1 927 2 097 1 927

Avskrivningar på inventarier 140 120 420 312

Summa 25 842 23 649 26 122 23 840

Not 7 Ränteintäkter

UVAB UVAB-koncern

2018 2017 2018 2017

Ränteintäkter bankkonto 0 0 0 0

Ränteintäkter kortfristiga fordringar 34 105 34 211

Ränteintäkter skattekonto 0 1 2 0

Summa 34 106 36 211
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Not 8 Räntekostnader

UVAB UVAB-koncern

2018 2017 2018 2017

Räntekostnader till Uddevalla kommun 8 083 8 721 8 083 8 721

Övriga räntekostnader 8 11 22 38

Summa 8 091 8 732 8 105 8 759

Not 10 Förslag till vinstdisposition

UVAB UVAB-koncern

2018 2017 2018 2017

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

2018 2017 2018 2017

Skattekostnad 2018 11 40

Skattekostnad 2017 11 63

Summa 11 11 40 63

Gällande skattesats för bolaget är 22 %.

Skatteverket granskar inkomstdeklarationen för år 2016. Ärendet är vidare till förvaltningsrätten och handlar om att 
beskattas för räntekostnaden gentemot Uddevalla kommun. Om Skatteverket vinner processen innebär det en extra 
beskattning på cirka 1 700 tkr årligen.

Upplysning Operationell leasing och hyresavtal  
Bolaget har inga leasingavtal utan enbart serviceavtal. 
Hyresavtal lokaler finns till och med 

   • 2019-09-30 om 150 tkr/år med 9 månaders uppsägningstid  
   • 2021-09-30 om 93 tkr/år med 9 månaders uppsägningstid.

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

Avstämning skatt på årets resultat

UVAB UVAB-koncern

2018 2017 2018 2017

Skattekostnad 2018 49 49 180 281

Skattekostnad 2017 0 -1 0 -1

Summa 49 48 180 280
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Not 11 Immateriella anläggningar

UVAB UVAB-koncern

2018 2017 2018 2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 333 333 333 333

Årets anskaffningar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 333 333 333 333

Ingående ackumulerade avskrivningar -266 -155 -266 -155

Årets avskrivningar -67 -111 -67 -111

Utgående ackumulerade avskrivningar -333 -266 -333 -266

Redovisat värde vid årets slut 0 67 0 67

Noter till balansräkningen

Not 12 VA-anläggningar

UVAB UVAB-koncern

2018 2017 2018 2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 1 067 681 1 004 584 1 067 681 1 004 584

Årets anskaffningar 82 680 63 097 82 680 63 097

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 1 150 361 1 067 681 1 150 361 1 067 681

Ingående ackumulerade avskrivningar -375 224 -353 734 -375 224 -353 734

Årets avskrivningar -23 538 -21 490 -23 538 -21 490

Utgående ackumulerade avskrivningar -398 762 -375 224 -398 762 -375 224

Redovisat värde vid årets slut 751 599 692 457 751 599 692 457

Not 13 Maskiner och tekniska anläggningar

UVAB UVAB-koncern

2018 2017 2018 2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 31 772 21 138 31 772 21 138

Årets anskaffningar 10 294 10 634 10 294 10 634

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 42 066 31 772 42 066 31 772

Ingående ackumulerade avskrivningar -5 776 -3 853 -5 776 -3 853

Årets avskrivningar -2 097 -1 923 -2 097 -1 923

Utgående ackumulerade avskrivningar -7 873 - 5 776 -7 873 - 5 776

Redovisat värde vid årets slut 34 193 25 996 34 193 25 996
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Not 14 Inventarier

UVAB UVAB-koncern

2018 2017 2018 2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 3 298 3 179 5 214 5 095

Årets anskaffningar 1 129 119 1 129 119

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 4 427 3 298 6 344 5 214

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

Årets avskrivningar -140 -124 -420 -316

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 003 -1 863 -2 682 -2 262

Redovisat värde vid årets slut 2 424 1 435 3 661 2 952

Not 15 Pågående investeringar

UVAB UVAB-koncern

2018 2017 2018 2017

Ingående nedlagda utgifter 91 814 67 407 91 814 67 407

Årets nedlagda utgifter 130 002 100 310 130 002 100 310

Under året utrangeringar 0 -2 053 0 -2 053

Under året direktavskrivet -1 861 -1 862

Under året överfört färdigställda -94 103 -73 850 -94 103 -73 850

Redovisat värde vid årets slut 125 852 91 814 125 852 91 814

Not 16 Andelar i koncernföretag

UVAB UVAB-koncern

Västvatten AB 556901-9622 2018 2017 2018 2017

Säte Uddevalla

Andelar av röster och kapital 53 % 53 % - -

IB Bokfört värde 1 325 1 625 - -

Årets försäljning - -300

UB Eget kapitalandel 1 325 1 325 - -

Resultatandel 0 0 - -

Not 17 Uppskjuten skattefordran

UVAB UVAB-koncern

2018 2017 2018 2017

Uppskjuten skattefordran  
på osäkra kundförluster 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0
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Not 22 Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter

UVAB UVAB-koncern

2018 2017 2018 2017

Ingående inbetalda värden 264 600 210 303 264 600 210 303

Årets inbetalningar 34 832 54 297 34 832 54 297

Utgående inbetalda värden 299 432 264 600 299 432 264 600

Ingående upplösta periodiserade värden -22 211 -16 766 -22 211 -16 766

Årets upplösning -6 123 -5 445 -6 123 -5 445

Utgående upplösta periodiserade värden -28 334 -22 211 -28 334 -22 211

Redovisat värde vid årets slut 271 098 242 389 271 098 242 389

Not 19 Antal aktier

UVAB UVAB-koncern

2018 2017 2018 2017

Antal aktier (st) 10 000 10 000 - -

Summa 10 000 10 000 - -

Not 21 Lån av kommunen

UVAB UVAB-koncern

2018 2017 2018 2017

Beviljad kredit 600 000 600 000 600 000 600 000

Utnyttjad kredit 525 218 486 168 525 218 486 168

Bolaget har inte ställt någon säkerhet för kontokrediten.

Not 18 Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter

UVAB UVAB-koncern

2018 2017 2018 2017

Upplupna intäkter 78 218 78 218

Förutbetalda kostnader 456 399 2 155 2 407

Summa 534 617 2 233 2 625

Not 20 Avsättningar

UVAB UVAB-koncern

2018 2017 2018 2017

Befarade skadestånd 1 500 0 - -

Summa 1 500 0 - -

Avsättning på grund av skyfall i de södra delarna av Uddevalla 2016. 
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Not 23 VA-fond

UVAB UVAB-koncern

VA-fond 2018 2017 2018 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

Överuttag VA-kollektivet 2018 17 465 17 465

Summa 80 659 63 194 80 659 63 194

Upplösning VA fond 2018 2017 2018 2017

Överfört till upplösning av VA-fond 3 627 3 655 3 627 3 655

Upplösning VA-fond -81 -28 -81 -28

Summa 3 546 3 627 3 546 3 627

Totalsumma 84 205 66 821 84 205 66 821

Not 24 Överuttag/Underuttag VA-kollektivet

UVAB UVAB-koncern

2018 2017 2018 2017

Överuttag VA-kollektivet 2017 -17 465 16 564 -18 965 16 564

Överfört till VA-fond 17 465 -16 564 18 965 -16 564

Summa 0 0 0 0

Not 26 Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter

UVAB UVAB-koncern

2018 2017 2018 2017

Upplupen elkostnad december 327 430 327 430

Upplupna entreprenörskostnader 7 917 254 7 917 254

Upplupna underhållskostnader 3 004 539 3 004 539

Övriga upplupna driftkostnader 323 1 401 7 311 8 474

Summa 11 571 2 624 18 559 9 697

Not 25 Skattefordran/Skatteskuld

UVAB UVAB-koncern

2018 2017 2018 2017

Aktuell skattefordran 22 51

Aktuell skatteskuld 16 93

Summa 22 16 51 93
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Not 27 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

UVAB UVAB-koncern

2018 2017 2018 2017

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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