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Hur våra dricksvattentäkter, sjöar och hav ser ut i 
framtiden beror till största delen på hur vi lever och 
värnar om vår miljö idag. Det är ett gemensamt 
arbete som börjar hos varje individ, företag, besluts-
fattare och genom den teknik som finns att tillgå. 

Våra vattenresurser är starkt kopplade till våra 
levnadsvanor. Rent vatten är något som tas för 
givet samtidigt som det är det allra viktigaste vi har. 
Västvattens styrka är vår kompetens. 

Varje dag arbetar vi med att leva upp till rådande 
regler och krav, men förbereder och planerar också 
för morgondagens krav och utmaningar. Samarbetet 
mellan kommunerna och organisationens resurser 
och engagemang är nyckeln för att möta framtiden. 

När det gäller vatten som resurs är arbetet alltid 
gränsöverskridande.  Tillsammans arbetar vi varje 
dag för dricksvatten av hög kvalitet, för rena sjöar och 
hav och med ett ständigt förbättringsarbete.

"Tillsammans för rent vatten, hållbara samhällen och 
en levande framtid"

Genrebild

Vår nya  

vision antogs  

2021
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I samband med detta tar även Västvatten över 
driftansvaret för detta verk.

I Munkedal har utredningen kring framtida vatten-
försörjning fortskridit samt flödesmätare köpts in 
för att i framtiden kunna analysera var vi effektivast 
sätter in åtgärder mot tillskottsvatten.

I Sotenäs har utredningen för framtida avlopps-
reningsverk slutförts och styrelsen har fattat ett 
inriktningsbeslut för ett nytt gemensamt verk på ny 
plats.

I Uddevalla har arbetet med Vänerledningen 
påbörjats samt att styrelsen tagit beslut om en  
100-årig förnyelsetakt för ledningsnätet.

Utöver dessa redan fattade beslut, som skall 
genomföras under 2022 och kommande år(-en) så 
pågår många utredningar och exploateringar som 
kommer ge ett antal händelserika år framöver.

Denna utveckling av våra bolag och vår verksamhet 
hade självklart inte varit möjlig utan engagerade 
ägare, hängivna styrelser och inte minst hjälpsam, 
engagerad och pålitlig personal.

Peter Johansson VD

År 2021 inleddes med fortsatt Coronapandemi, 
som klingade av för att sedan ta ny fart under årets 
slutfas. För oss i bolaget har det inneburit att vi gått 
från distansering till normalisering och en återgång 
under årets sista veckor. Distansarbete, Teams-
möten och mixade möten är efter denna utveckling 
här för att stanna, även när pandemin i framtiden 
påverkar oss allt mindre.

Trots detta har det varit ett år fyllt av viktiga 
händelser. Vi har presenterat 10-åriga investerings-
och reinvesteringsplaner i våra fyra ägarbolag.  
Dessa visar inte bara på det stora behov som finns 
utan också på en långsiktighet och stabilitet i 
planeringen. Med detta som en bas är det lättare 
att ha strategiska diskussioner och fatta långsiktiga 
beslut i våra styrelser.

De långsiktiga planerna är en viktig grund för att 
bolagen skall ha en fortsatt utveckling med sunda 
ekonomiska förutsättningar och förutsägbarhet för 
våra kunder och ägare.

Under året har effektiviseringsgruppen bildats och 
jobbar med många goda idéer. Vi har bland annat 
tagit fram vision, affärsplan, värdegrund, men 
framför allt har vi tagit beslut som är milstolpar i vår 
verksamhet och som jag speciellt vill framhålla.

I Färgelanda togs beslut att Färgelanda Vatten uppför 
ett nytt reningsverk i Rådandefors som skall tas i 
bruk 2022. 

2021
Ett händelserikt år
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ca
startår

2013 63 000 
 ca 6 100 000 m3 dricksvatten/år

 ca 190 mil ledningar

Uddevalla 
kommun

Färge-
landa 

kommun
Munkedals 

kommun

Sotenäs 
kommun

anslutna personer
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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



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

Tillsammans gör vi det bättre

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

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

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

Färgelanda 
kommun

100 %

Färgelanda 
Vatten AB

7 %

Munkedals
kommun

100 %

Munkedal 
Vatten AB

11 %

Sotenäs 
kommun

100 %

Sotenäs 
Vatten AB

29 %

Uddevalla 
kommun

100 %

Uddevalla 
Vatten AB

53 %

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

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

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

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

Social hållbarhet (hållbara tjänster för abonnenter) 

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

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

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

7Foto: Viktoria Olsson



Under året har vi arbetat fram en ny affärsplan och tagit fram tre övergripande 
bolagsmål för verksamheten. Varje avdelning utarbetar en aktivitetsplan för hur de ska 
bidra till att nå verksamhetens mål. Delar i bolagsmålen kan kopplas till Agenda 2030 
och globala målen för hållbar utveckling.

Tre bolagsmål
med ett hållbart förhållningsätt

8

Årsberättelse 2021

Bolagsmål 1 

Vi arbetar förebyggande och strukturerat för att 
minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan. 
Detta arbete sker främst genom att effektivisera 
olika vattenprocesser i verksamheten. Vi arbetar för 
att installera ny teknik som gör det enklare och mer 
resurseffektivt att identifiera och minska förlusterna 
på vattenvägen vilket innebär en energieffektivisering 
då producerat dricksvatten kommer konsumenten till 
godo utan förluster på vägen.

Vi arbetar för att minska förbrukningen av köpt energi 
och fossila utsläpp från fordon. Egenproducerad 
värme- och kylutvinning, installation av solceller, 
luftvärmepumpar, energisnålare utrustning är några 
exempel på insatser vi gör för att nå detta mål

Bolagsmål 2  
Personalen är en av Västvattens viktigaste resurser. 
För att säkerställa god personalhälsa och säker 
arbetsmiljö genomförs bland annat förebyggande 
åtgärder och smarta arbetssätt. Genom att få infor-
mation om och åtgärda riskobservationer och tillbud 
kan verksamheten minska risken för att olyckor sker. 
Systemet som används för detta kan hantera såväl 
fysiska som psykosociala arbetsmiljöavvikelser. 

Centralisering av styrning och övervakning av våra 
anläggningar är en åtgärd som ses över. God IT-
mognad med digitala möten, möjlighet till att arbeta 
hemifrån och att medarbetare får större frihet med 
flexibel arbetstid är också exempel på arbetssätt vi 
arbetar med. 

Det är viktigt att det finns en samsyn mellan ägare, 
styrelse och personal. Ägarkommunerna har olika 

kultur och i viss utsträckning arbetssätt. Detta 
speglas i förväntningen på kommunens VA-bolag.  
Samtidigt ska Västvatten driva en effektiv 
verksamhet och måste i många avseenden jobba 
unisont. Dialog i ägarsamråden är en viktig del i detta, 
men grunden läggs i den löpande dialogen mellan 
kommunen och bolaget.

Bolagsmål 3  
Västvatten har en stabil ekonomi och arbetar med 
effektiviseringar i verksamheten. Samverkan i 
bolagsform ger stordriftsfördelar i exempelvis 
personalresurser, gemensam ”maskinpark” och 
IT-program. Vi går från 10-årsplaneringar till 
20-årsplaneringar inom verksamheten vilket gör att 
vi nu kan arbeta mer långsiktigt. 

Drifts- och investeringskostnaderna kommer öka 
kraftigt när gamla VA-anläggningar ska förnyas, 
miljöåtgärder genomföras och nya digitala och 
tekniska lösningar installeras. Vi kommer även 
att genomföra olika utredningar gällande hur 
klimatanpassningar, översvämningsskydd av 
anläggningar och anpassningar av reningsprocesser 
inom verksamheten, ska se ut. 

Bolagen finansieras nästan uteslutande med 
taxor och lån. I och med de kommande årens 
investeringsbehov krävs allt högre nyupplåning. 
En möjlig åtgärd är tillskott från ägarkommunerna. 
Många av Sveriges kommuner delfinansieras redan 
idag med skattebidrag. Detta sker i nuläget enbart i 
en av de fyra ägarkommunerna och kan vara ett sätt 
att bibehålla en god VA-verksamhet utan att höja  
taxorna allt för mycket.



Arbeta förebyggande för god 
personalhälsa och en säker 

arbetsmiljö vilket innebär noll 
förlorade arbetsdagar som är 

arbetsrelaterade.

Detta gör vi genom att ha

Noll förlorade arbetsdagar som är 
arbetsrelaterade. 

Det här målet bidrar till de globala målen

3. God hälsa och välbefinnande  

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt.

Årsberättelse 2021

Arbeta förebyggande och strukturerat för att minska  
verksamhetens miljö- och klimatpåverkan.

Detta gör vi genom att

Energieffektivisera med XX* kWh/år vilket 
innebär minskad mängd externt köpt energi (el, 

värme och drivmedel).

 

 

Det här målet bidrar till de globala målen

6. Rent vatten och sanitet för alla  

7. Hållbar energi för alla  

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

11. Hållbara städer och samhällen 

12. Hållbar konsumtion och produktion  

13. Bekämpa klimatförändringarna  

15. Ekosystem och biologisk mångfald.

Bolagsmål 2

Bolagsmål 1

* Antal kWh/år bestäms årligen.

Ekonomisk stabilitet

Detta gör vi genom att ha

100% kostnadstäckning – vilket innebär att för varje 
enskilt år ska kostnaderna täckas av intäkterna + 

tidigare års överuttag eller underuttag. 

100% betalningsförmåga – vilket innebär att vi  
ska ha en hög kassalikviditet, d.v.s. 

betalningsförmågan på kort sikt ska vara god.

Det här målet bidrar till de globala målen

8. Anständiga arbetsvillkor och

ekonomisk tillväxt.

Bolagsmål 3
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Västvattens 
organisationsschema

Ekonomi & 
Adminis- 

tration
Drift

Utredning & 
Utveckling

Kund &  
Kommuni-

kation

Avlopp
El & 

Automation Rörnät Dricksvatten

VD

HR &  
Verksam- 
hetsstöd

Projekt

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

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

10



11

Årsberättelse 2021

108 
Anställda

35 st 73 st

139 053 tkr
I bruttoinvesteringar

35
Olika befattningar

20 821 
Inkomna avläsningar. 

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

25 132 
Besök på 
vår hemsidan

4 840 
Inkomna mejl 
till vår kundtjänst

642 
Ägarbyten

9 157 
Inkomna samtal
till vår kundtjänst

1 250 
Utbytta  
vattenmätare

87 799 
Skickade 
kundfakturor

41 % pappersfakturor
59 % elektroniska* 

327 160
Investerings-

projekt
Driftstopp

 
Västvatten i siffror

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

Färgelanda
• Renovering av centrifugtrumman på 

Ödeborgs reningsverk och mekanisk 
uppgradering av pumpstationerna på 
Rännelandavägen och Järboskolan.

• Högsäters reningsverk har försetts med en 
bräddflödesmätare.

• Styrelsen besökte Färgelanda vattentorn och 
platsen för Rådanefors reningsverk. 

Munkedal
• Inmätningar av ledningsnätet fortgår för att få 

en bättre och mer tillförlitlig karta.  

• Ny dricksvattenbrunn vid Dingle vattenverk 
har borrats och provpumpats med gott 
resultat.

• Kärnsjöns vattenverk har blivit klassat som 
skyddsobjekt. 

Sotenäs
• Huvudventilen vid Stallen Bohus-

Malmön har bytts ut och avrinning från 
dagvattenmagasinet har fått fördröjning. 

• Många vattenmätare har frusit sönder hos 
kunder och har behövts bytas ut. 

• Omholmens reningsverk fick ta emot 
en stor mängd matolja, vilket har lett till 
onormalt hård belastning och slitage. Diverse 
renoveringar behöver göras. 

Uddevalla
• Två rötkammare på Skansverket har 

renoverats under året. 

• Byte av pumpar och renovering av rörgalleri 
på Mariebergs vattenverk har gjort att en 
större vattenvolym kan processas under 
kortare tid. 

• Vi har stöttat Uddevalla kommuns miljöenhet 
vid oljeutsläpp på Bultvägen och Bäveån. 

Tack för allt,  
Smögens vattentorn!

I slutet av juli kom ett 100-årsregn som 
påverkade framför allt Smögen och Uddevalla. 
Regnet orsakade översvämningar och ökad 
belastning i systemet. 

På Smögen har ett forum startats tillsammans 
med Sotenäs kommun, Sotenäsbostäder, 
Räddningstjänsten och Trafikverket för att se 
vilka förbättrings-åtgärder som kan göras  
för att minska belastningen av stora regn i 
framtiden.
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Efter en tid av utredningsarbete kring  
statusen för Smögens vattentorn, har vi 
bedömt att dess tekniska livslängd nu är förbi. 

Vi arbetar nu med att utreda om det 
nuvarande tornet skall renoveras, om det ska 
byggas ett nytt torn på samma plats eller om 
det skall byggas en ny reservoar på en annan 
plats. Utredningsarbetet beräknas pågå till 
våren 2023.

Under tiden har vi genomfört en del akuta 
åtgärder på och vid vattentornet, dels för att 
det fortsatt skall vara säkert att vistas runt 
vattentornet, dels för vi skall kunna leverera 
bra dricksvatten.

100-årsregn

Ett 100-årsregn är,  
som det låter, ett regn som 

enligt statistiken förekommer  
i snitt en gång vart  

hundrade år.



Under det gångna året har strålkastarna riktats mot vad 
som spolas ner i toaletterna, både på radion och i våra 
sociala medier.  

I januari var det ett inslag i P4 Väst och där intervjuades 
bland annat Annmarie Erlandsson om konstiga saker 
som har fångats upp i våra rensgaller i Skansverket. 

Den återkommande och största fulspolningen (allt 
utom kiss, bajs och toalettpapper) är dock våtservetter. 
I juni stängde vi av Strömstadsvägen i Uddevalla för 
att suga upp våtservetter och tvättlappar från avloppet. 
Detta arbete delades på vår facebooksida och bilden, 
som nådde nästan 34 000 personer på Facebook, 
visade hur vi tar upp tonvis med våtservetter. 

Vi belyste även de enorma kostnader som varje år 
uppstår för att sanera dessa stopp i våra ledningar 
och pumpstationer, framför allt att alla boende med 
kommunalt vatten och avlopp är med och betalar. 

Det kan inte upprepas nog, det enda som får spolas ner 
i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper – inget annat! 
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Arbetet för att säkra Uddevallas framtida vattenförsörjning genom att ta råvatten från Vänern fortsätter. 
Tillsammans med Trollhättan Energi och Vänersborgs kommun har vi deltagit i olika workshops för att utreda 
hur ledningen mellan Vänern och Trollhättans nya vattenverk ska dras. 

Nordkroken, som tidigare varit huvudalternativ för den pumpstation som ska pumpa vattnet mellan Vänern 
och Trollhättan, är inte längre aktuellt. Nu undersöks tre alternativa stråk för att se vilket som är bäst lämpat, 
uppfyller alla kraven och gör alla parter nöjda.

Samarbetet för framtidens dricksvatten fortsätter

Uppmärksammade 
fulspolningar 

Foto: Johanna Petersen

Foto: Annika Kempe



Det talas mycket om hot mot miljön idag. Natur- och miljöboken vill hellre tala om 
möjligheter. Att ge den uppväxande generationen kunskaper om natur och miljö tror vi 
är ett oslagbart sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Materialet har 
funnits i flera av Uddevallas mellanstadieskolor sen 2020 och är ett treårigt projekt 
som vi finansierar tillsammans med Uddevallahem och Uddevalla Energi.

Lärande 
om miljö och hållbarhet 
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Äsperödsskolan är en av skolorna som arbetar 
med Natur- och miljöboken. Utbildningsmaterialet 
har fokus på naturen, djuren och hur vi tar hand 
om miljön. Vi har träffat läraren Kicki och eleverna 
Hassan, Malak, Ester och Vincent som använder 
utbildningsmaterialet på sina lektioner. Natur- 
och miljöbokens ledstjärna är att lärandet ska 
vara möjlighetsbaserat och lustfyllt. Materialet är 
kompatibelt med läroplanen för grundskolan och går 
att integrera i skolans alla ämnen. 

Eleverna berättar att materialet är bra för att det är 
mycket bilder med förklaringar, rebusar, experiment 
och andra kluriga uppgifter men också fakta samt 
läs- och skrivuppgifter. 

De har under året jobbat med materialet och har 
bland annat fått i uppgift att diskutera och intervjua 
sina föräldrar om deras syn på återvinning. De har 
även pratat om vad man får och inte får spola ner 
i toaletten. Eleverna tycker det har varit kul att 
prata om frågorna hemma för att sedan diskutera 
tillsammans med resten av klassen. 

Målet med Natur- och miljöboken är att tidigt 
grundlägga ansvarskänsla, kunskap och förståelse 
för miljö och hållbarhet hos nästa generation vuxna. 
Uddevallahem, Uddevalla Energi och Västvatten är 
alla viktiga samhällsaktörer för en hållbar stad och 
vi är både stolta och glada över samarbetet med 
Uddevallas skolor.

Foto: Nathalie Östberg, Uddevallahem



Under de senaste åren har alla medarbetare 
tillsammans spånat, arbetat, förfinat och röstat för att 
plocka fram de ord som bildar vår värdegrund.  
Vi har träffats allihop, vi har arbetat i mindre grupper 
och svarat på enkäter över nätet. Ja, allt för att vrida 
och vända tillräckligt på orden, för att hitta rätt sätt att 
beskriva den gemensamma plattform vi står på.

Vår alldeles nya värdegrund bygger på de ord som vi 
gemensamt uttryckt genomsyrar och kännetecknar 
vår organisation idag.

Värdegrunden beskriver vad vi står för. Den beskriver 
också vår inriktning och strävan att utveckla oss 
själva, vår verksamhet och organisationen.  
Och en värdegrund som betyder något på riktigt är 
mer än bara ett dokument. Vi har därför jobbat vidare 
med vad den betyder i vardagen och tagit fram ett 
antal ”spelregler” inom respektive avdelning. Vi är 
inte färdiga – men nöjda med att ha satt ord på det 
som är viktigt för oss. 

Vi hoppas att det märks även för dig som träffar oss! 

Årsberättelse 2021
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Vad är speciellt med oss som jobbar på Västvatten? Vi har alla olika bakgrund och vi 
varken kan eller bör hela tiden tänka likadant. Men det finns några saker som vi  
gemensamt bestämt oss för att dela och värdesätta. Kalla det för vår värdegrund  
– eller helt enkelt hur vi är. 

Vår värdegrund 
helt färsk men välbekant 



Foto: Viktoria Olsson
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Information om verksamheten

Västvatten är ett driftbolag för vatten och 

avloppsverksamheten i Färgelanda, Munkedal, Sotenäs 

och Uddevalla kommun. Bolaget ansvarar för drift, 

underhåll, utbyggnad och utveckling av verksamheterna. 

Detta görs på uppdrag av ägarbolagen.

Genom det gemensamma bolaget Västvatten erbjuds 

abonnenterna god service och tillgänglighet. Med egna 

och inhyrda resurser levererar Västvatten AB ett säkert 

dricksvatten och en god avloppshantering i kommunerna.

Ägarförhållande

Västvatten AB ägs av fyra anläggningsbolag som i sin tur 

ägs av respektive kommun.

Varje kommunalt anläggningsbolag äger sitt VA-nät 

och anläggningar samt beslutar om utbyggnader, 

upprustningar och

VA-taxor tillsammans med den egna kommunen.

 

 

 

 

Förvaltningsberättelse
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Väsentliga händelser under året 
Ett axplock av händelserna under 2021:

Ett stort fokus har lagts under året på en ny affärsplan, 

utredningar samt stora investeringar som pågår i alla 

ägarbolagen, exempelvis framtida vattenförsörjning och 

åtgärder på våra reningsverk.

En långsiktig 10-årig ekonomisk plan har arbetats fram 

för alla anläggningsbolagen. Styrelserna har arbetat med 

denna och planen används som ett strategiskt verktyg för 

att ta beslut kring ledningstaktsförnyelse och andra stora 

frågor i anläggningsbolagen. Från den ekonomiska planen 

får man fram taxepåverkan som blir varje år beroende på 

vilken väg och vilka beslut som tas. Det långsiktiga målet är 

att kunna blicka 20-25 år framåt i tiden.

2021 var första året som den tidigarelagda budget-

processen användes fullt ut. Den nya processen innebär att 

budgeten presenteras för styrelsen under maj månad och 

beslutas av styrelsen i september. Denna tidigareläggning 

medför mer tid för förankringsprocessen av taxeändringar 

med ägarkommunerna.

Sjukfrånvaron har varit låg, trots den pågående pandemin. 

Västvatten AB har under året följt Folkhälsomyndigheten 

rekommendationer och regeringen restriktioner. De 

medarbetare som har haft möjlighet uppmanades under 

året att arbeta hemifrån.

Vattennivåerna har varit acceptabla under sommaren och 

inga bevattningsförbud har utförts.

Ett huvudskyddsombud är valt. 

Avgiftsuttag vid ansökan om anslutning utanför 

verksamhetsområde påbörjades den 1 september. Detta för 

att VA-kollektivet inte ska belastas med kostnader som inte 

kommer dem till gagn.

Söktrycket har varit stort för de personalannonser 

som Västvatten AB har haft ute vilket har resulterat i 

många intressanta och kvalificerade sökande och nya 

medarbetare.

Västvatten har arbetat fram en värdegrund för bolaget. 

Värdegrundsorden för Västvatten är: Pålitliga, engagerade 

och hjälpsamma.

Under året så har det arbetats med införandet av ett  

projektsystem. Systemet lanserades ihop med utbildningar 

under de sista månaderna av 2021 och är nu i drift. 

Projektsystemet hanterar projektprocessen och alla 

de olika ”att göra”-listorna i projekt samt prognos och 

ekonomiskt utfall.

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

Antalet aktier och röster i Västvatten är 2 500 stycken.

Eget kapital
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Anläggningsbolagens tvist med Skatteverket, gällande att 

Skatteverket anser att bolagen ska betala skatt på räntan 

för de kommunala lånen, har beslutats i Förvaltningsrätten 

till förmån för Skatteverket. Ärendet pågår nu i 

Kammarrätten.

Arbetsmiljö 

God arbetsmiljö ska vara en naturlig del av den dagliga 

verksamheten. Under året har ett flertal områden 

belyst och arbetats med som handlar om en trygg 

arbetsplats. Exempelvis har det varit utbildningar i vårt 

arbetsmiljösystem och slumpvisa drogtester under året.

En webbenkät har gjorts under året som undersökte 

upplevelsen av hemarbete. Många vill fortsätta jobba 

hemifrån en till två dagar per vecka. Tyvärr har också 

många upplevt ökade fysiska besvär sedan hemarbetet 

började. Schemalagda, korta stretch och träningstillfällen 

har därefter införts, som ett sätt att både få in rörelse och 

gemenskap i vardagen. 

Miljöpåverkan

Miljöpåverkande verksamhet sker i anläggningsbolagen 

och redovisas i respektive årsredovisning. 

Krisberedskap

En väl utvecklad krisberedskap är viktig både för 

Västvatten och för samarbetet med kommunerna. 

Västvatten prioriterar att delta i alla kommuners 

krisberedskaps-övningar. Under året kan nämnas 

deltagande i en krisledningsövning på distans med 

Munkedal kommun. Syftet med övningen var att öva 

kommunikation och roller i ett fingerat scenario.

Organisation och effektivisering

Organisationsöversynen som genomfördes under hösten 

2019 har nu börjat uppnå sina syften. Ett av huvudskälen 

var att skapa förutsättningar för långsiktigare planering. 

Det målet har nu uppnåtts då styrelserna under 2021 

fått en 10-årig investerings- och reinvesteringsplan 

presenterad. Denna har legat till grund för strategiska 

diskussioner och beslut i respektive styrelse. Nästa 

steg är att göra dessa planer än långsiktigare, 20-25 år. 

Detta kommer organisationen att jobba med under de 

kommande åren.

 

 

Områdena inom upphandling, säkerhet, miljö 

och arbetsmiljö har utvecklats. Strukturen för 

upphandlingsarbetet har formats och ett antal ramavtal 

har tecknats. Införandet av IA-appen har hjälpt oss i vårt 

ökade fokus på vår arbetsmiljö där vi under de kommande 

åren satt ett högt mål – noll förlorade arbetsdagar som 

kan relateras till vår arbetsmiljö.

Säkerhet har blivit ett område med ökat fokus på i 

hela vårt samhälle. Detta märks bland annat av inom 

VA-sektorn där NIS direktivet medför nya krav på vår 

verksamhet.

Energieffektiviseringsgruppen har slagits samman med 

effektiviseringsgruppen och är nu en självständig grupp 

med deltagare från alla avdelningar. Miljösamordnaren 

är sammankallande och rapporterar till ledningsgruppen 

regelbundet. En idé som realiserats i två av våra 

fyra bolag är inköp av fastighet för att användas för 

avtalsservitut som medför kortare handläggningstider 

och minskade lantmäterikostnader. Målet är att detta ska 

genomföras i samtliga bolag.

Under året har organisationen utökats med fyra tjänster. 

Tre av dem är kopplade till beslut av projekt som 

Vänernledningen och ökad förnyelsetakt. Den fjärde är 

en effektiviseringsidé att utföra projektering i egen regi 

med syfte att skapa effektivare arbetsflöde samt minska 

kostnader för köpta konsulttjänster.

Framtida utveckling

Västvatten arbetar på uppdrag av sina anläggningsbolag 

och ägarkommuner med ansvar för VA-verksamheten 

och är också ett viktigt stöd i kommunernas samhälls-

utveckling.

Västvatten arbetar med att ta fram gemensam metodik 

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

som är aktuella är:

• Vattenförsörjning

• Avloppsrening

• Förnyelse och digital dokumentation av ledningssystem 

samt verk

• Klimatfrågor

• Slamhantering

• Förberedelse för en gemensam VA-taxekonstruktion i 

alla ägarbolagen.



Två mycket viktiga områden som har påbörjats och 

kommer arbetas vidare med under åren är den framtida 

vattenförsörjning och avloppsrening inom Västvattens 

verksamhetsområden samt arbetet med en gemensam 

taxeöversyn/gemensam taxa.

Forskning och utveckling

Västvatten är medlem i branschföreningen Svenskt 

Vatten. Verksamheten inom Svenskt Vatten Utveckling 

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

utveckling av intresse för Svenskt Vattens medlemmar. 

Målet är att främja utvecklingen av ny kunskap inom 

områdena för vattentjänsternas alla delar, stödja 

branschens behov av kompetensförsörjning samt se till att 

framtagen kunskap sprids.

Utöver branschföreningen är Västvatten med i ett 

antal andra nätverk för forskning och utveckling. 

Starkast engagemang har vi i DRICKS där Västvatten är 

medfinansiär och aktiv i arbetsgrupper. DRICKS är en 

centrumbildning för dricksvattenforskning vid Chalmers, 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds tekniska 

högskola med målet att tillsammans med andra bidra till 

en säkrare dricksvattenförsörjning.

Västvatten är även en aktiv medlem i 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

Det finns idag en ökad nationell medvetenhet inför 

hot som vår och andra samhällsviktiga verksamheter 

kan stå inför. Detta leder delvis till förändrade 

kompetensbehov och krav kring säkerhetsfrågor. 

Västvattens säkerhetssamordnare och tillika 

informationssäkerhetsansvarig arbetar med att möta detta 

behov och för att trygga våra framtida leveranser.

En tydlig trend är ökade krav från myndigheter, huvudmän 

och kunder. Detta innebär att vi kontinuerligt behöver se 

över de kompetenser vi behöver ha inom bolaget.

Den framtida kompetensförsörjningen blir än viktigare. 

I anläggningsbranschen finns ett underskott av 
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ingenjörskompetens. Det är glädjande att bolaget har 

haft ett bra rekryteringsunderlag för de tjänster som 

annonserats ut under det gångna året.

Den statliga utredningen om hantering av avloppsslam 

som presenterades 2020 har ännu inte resulterat i några 

konkreta framtida krav. Slamfrågan är ständigt aktuell och 

vi behöver vara förberedda på förändrade kostnader och/

eller krav för annan hantering av vårt slam. 

Långsiktig VA-planering

För att använda kollektivets pengar och bolagets resurser 

på ett så effektivt sätt som möjligt behövs att hela kedjan 

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

etableras tillsammans med rådgivning för fastighetsägare. 

För att få ett långsiktigt planeringsarbete med effektiva 

lösningar krävs ett tydligt samarbete mellan förvaltningar, 

bolag och politiken.

Våra kunder

Sammanlagt har bolagen 20 546 anslutningar och 

levererar vatten och avloppstjänster till drygt  

63 000 kunder i våra kommuner. För att öka 

medvetenheten om vatten och avlopp är Västvatten 

med på de informationsträffar och evenemang som sker 

tillsammans med kommunen bland annat julmarknader. 

Västvatten har även sociala konton där besökaren kan 

följa oss och se hur vår vardag fungerar. 

Bolagets styrelse

Västvattens styrelse ska bestå av åtta ledamöter 

och högst fyra suppleanter. Respektive kommun 

utser två ledamöter och en suppleant. Dessa utses 

att ingå i styrelsen under mandatperioden om fyra 

år. Styrelseordförande för Västvatten AB utses av 

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun. Övrig 

konstituering sker inom styrelsen. Styrelsen inklusive 

suppleanter består av två kvinnor och tio män.

Under året har tre av fem styrelsemöten skett digitalt på 

grund av Covid-19. Alla beredningar har skett digitalt.

 

 

 

 



Personal

Antal anställda vid årets slut var 108 personer (105 st.) 

varav 35 stycken var kvinnor (34 st.). Personalkostnaden 

i bolaget var på 78 526 tkr (73 965 tkr). Ökningen på 

4 561 tkr beror dels på den årliga lönerevisionen, dels 

på den personalökning som styrelsen fattade beslut om 

2019. Då statliga lättnader betalades ut under 2020 för 

att underlätta under pandemin samt att nyanställningar 

skett spritt över året ses den fulla effekten av 

tjänstetillsättningen först 2021. 

Utökning har även skett i Västvatten AB för att hantera 

Uddevalla Vatten AB:s projekt med vatten från Vänern 

och tillsättning har gjorts av drifttekniker för att hantera 

Sotenäs Vatten AB:s avloppssida. 

Sjukfrånvaron i Västvatten var 2,78 % (3,69 %) och 

frisknärvaron, den andel av personalen som enbart hade 

0–5 sjukdagar under hela året, var 70,94 % (63,81%). 

Sjukfrånvaron minskade något under året både gällande 

korttids- och långtidssjukskrivning. Personalen har 

i de fall det varit möjligt arbetat hemifrån vid lättare 

sjukdomssymptom. 

Resultat och ställning 

Bolagets intäkter kommer framför allt från ägarbolagen, 

vilka ägs av respektive kommun.
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Bolagets största kostnader är personalkostnader och  

OH-kostnader så som fordon, lokaler och IT-system. 

 

Alla kostnader och intäkter som finns i Västvatten 

fördelas ut till anläggningsbolagen via tidskrivning eller 

fördelningsnycklar. På så sätt gör Västvatten ingen vinst 

utan ersätts för de faktiska nettokostnaderna.

Årets resultat och förslag till vinstdisponering 
Västvatten AB:s resultat för räkenskapsåret 1 januari 2021 

– 31 december 2021 är 0 tkr.

Rörelsens omsättning är 94 577 tkr (89 824 tkr) och 

innefattar fakturerade kostnader till ägarbolagen.

Bolaget genererar ingen vinst och således sker ingen 

ökning/minskning av eget kapital.

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel.  

Det finns således inget resultat att disponera.

Investeringar 

Under 2021 har investeringar utförts gällande IT-miljö med 

798 tkr (0 tkr) och i fordon med 2 823 tkr (0 tkr).

Västvatten AB • Årsredovisning 2021

Övrigt 1 %

MVAB 13 %
Bidrag 0 %FVAB 6 %

SVAB 26 %
UVAB 54 %

Västvattens intäkter

Nyckeltal 2021 2020
Personalkostnadsökning (%) 6,2 2,5

Personalkostnad (tkr) 78 526 73 965

Antal anställda (st.) 108 105

Investeringar 2021 2020

IT

ESX 302 0

Lagring 301 0
Switchar 195 0
Summa 798 0

Fordon
Traktor 74 0
Filmbuss 2 749 0
Summa 2 823 0
Bruttoinvesteringar 3 621 0

Västvattens kostnader

Personalkostnader 
82 %

Övriga  
kostnader 6 %

Fordonskostnader 5 %Lokalkostnader 3 %
IT-kostnader 4 %



Investeringen i IT-miljö har skett genom utbyte av 

lagringshårdvaran, server och switchar. En switch 

har även bytts ut till en brandvägg för att klara av 

säkerhetskraven enligt NIS direktivet samt minska risken 

för intrång.

Investeringar i fordon har skett vid utköp av en traktor som 

tidigare har leasats och investering i en ny filmbuss. 

Balansräkningen 

Balansomslutning

Balansomslutningen är 19 037 tkr (20 680 tkr). 

Skillnaden på 1 643 tkr beror bland annat på lägre 

omsättningstillgångar då F-skatt för 2020 redan är betald 

samt lägre leverantörsskulder. Denna post förändras 

mycket beroende på när under året som leverantörerna 

skickar sina fakturor. 

Balansomslutningen är summan av tillgångssidan 

alternativt summan av skulder och eget kapital i ett 

företags balansräkning. 

Anläggningstillgångar 

Totalt har bolaget anläggningstillgångar på 4 286 tkr (1 119 

tkr). Nyinvesteringar i IT-miljö och investering i fordon, en 

traktor och en filmbuss, har skett under året. 

Finansiering 

Bolaget har inga lån utan finansieras via sina ägarbolag.

Bolaget har en checkkredit på 3 000 tkr som Uddevalla 

kommun är ramborgenärer för. Denna checkkredit ökades 

till 6 000 tkr i slutet av året. 

Likviditet

Bolaget har en likviditet på 89 % (108 %) Likviditet är ett 

mått på kortsiktig betalningsförmåga och vid 100 % är de 

likvida medlen lika stora som de kortfristiga skulderna.

Likviditet beräknas genom att omsättningstillgångarna 

delas med kortfristiga skulder. 

Soliditet

Soliditet är ett mått på bolagets långsiktiga 

betalningsförmåga. Bolagets soliditet är 13 % (12 %).

Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital och 

obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i 

procent av balansomslutning.

Västvatten är ett bolag utan vinstintresse där alla 

kostnader och intäkter faktureras ägarbolagen, detta 

gör att det egna kapitalet inte förändras under året och 

då skulderna har minskat i bolaget ökar soliditeten. 

Internkontroll 
Under 2021 har internkontroll genomförts inom tre 

kontrollområden:

• Styrelse- & Ledningsgruppsbeslut

• Reserv- & Nödvatten

• IT-säkerhet (NIS)

Kontrollen visade på att de styrelse- och 

ledningsgruppsbeslut som har antagits har genomförts. 

En lista på alla styrelse- och ledningsgruppsbeslut 

finns och gås regelbundet igenom på bolagets 

ledningsgruppsmöten.

Gällande Reserv- & Nödvatten så behöver informationen 

och kunskapen kring detta öka samt att det behöver 

arbetas vidare med krisberedskapsorganisationen. 

Området tas upp för kontroll igenom om några år.

NIS är en ny lagstiftning som det arbetas med i 

organisationen. Under året har bland annat utskick av 

Phisingmail skett som en del i att testa vår organisations 

IT-säkerhetskunskaper. Policy, regler och rutiner är under 

framtagande. Området tas upp för kontroll igenom om 

några år.

Flerårsjämförelse 

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag de 

senaste fem åren.

Flerårs- 
översikt 2021 2020 2019 2018 2017

Total omsätt-
ning (tkr)

95 359 90 776 88 581 81 385 76 567

Balansomslut-
ning (tkr)

19 037 20 680 17 662 14 795 15 660

Likviditet (%) 89 108 106 110 107

Antal anställda 
(st)

108 105 103 103 97

6

Västvatten AB • Årsredovisning 2021



7

Västvatten AB • Årsredovisning 2021

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr) Not Resultat 2021 Resultat 2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 94 577 89 824

Övriga rörelseintäkter 1 782 952

Summa intäkter 95 359 90 776

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 2,3,4 -16 357 -16 387

Personalkostnader 5 -78 526 -73 965

Avskrivningar 6 -455 -405

Summa kostnader -95 338 -90 757

Rörelseresultat 21 19

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 7 0 10

Räntekostnader 8 -2 -1

Summa efter finansiella poster 19 28

Skatt på årets resultat 9 -19 -28

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 2021-12-31 2020-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Inventarier 11 1 500 1 119

Bilar och andra transportmedel 12 2 786

Summa anläggningstillgångar 4 286 1 119

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 2 3

Fordringar hos koncernföretag 5 789 6 050

Övriga fordringar 13 5 947 7 369

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 3 013 5 604

Summa kortfristiga fordringar 14 751 19 026

Kassa och bank 0* 535

Summa omsättningstillgångar 14 751 19 561

SUMMA TILLGÅNGAR 19 037 20 680

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 2021-12-31 2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 15 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 1 858 4 304

Skulder till koncernföretag inom Uddevalla kommun 1 971 21

Aktuell skatteskuld 16 19 66

Övriga skulder 17 4 429 5 045

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 8 260 8 744

Summa kortfristiga skulder 16 537 18 180

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  19 037 20 680

*Västvatten AB har en checkkredit genom Uddevalla kommun på 3 mnkr. (utökad tillfälligt till 6 mnkr i slutet av året). Vid bokslutet nyttjades 1 798 tkr av denna.
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Kassaflödesanalysen visar på de likvida betalningsströmmar som har skett i bolaget under året.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys Not 2021 2020

Den löpande verksamheten

Årets resultat 0 0

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 19 455 405

Justering -1 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 454 405

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 4 275 -4 724

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -1 643 3 018

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 086 -1 301

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 621 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 621 0

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0

Årets kassaflöde -535 -1 301

Likvida medel vid årets början 535 1 836

Likvida medel vid årets slut 0 535
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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 anläggningsbolag. Den dagliga 

driften och projektavdelningen och utveckling & 

utredningsavdelningen fördelas efter tidsskrivning på 

respektive bolag medan övergripande kostnader så som 

VD, ekonomi och administration fördelas enligt ägarandel 

eller omsättning.

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som 

erhållits eller kommer att erhållas vid leverans till kund. 

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 

prövning beräknas bli betalt.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 

anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 

avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom 

inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till 

förvärvet. Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer 

än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för 

tillverkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp 

har räknats in i anskaffningsvärdet. För de materiella 

anläggningstillgångarna där skillnaden i förbrukningen 

av betydande komponenter bedömts vara väsentlig 

har de delats upp i komponenter och skrivs av separat.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet 

räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för 

löpande underhåll och reparationer redovisas som 

kostnader när de uppkommer.

 

 

 

Redovisningsprinciper
Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 

nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade 

förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska 

fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i 

resultaträkningen.

Nyttjandeperiod

Inventarier, verktyg och installationer

5-10 år. Fordon 5-7 år.

Koncernförhållanden

Bolaget ägs av Färgelanda Vatten AB, Munkedal 

Vatten AB, Sotenäs Vatten AB och Uddevalla Vatten 

AB. I resultat- och balansräkning samt not redovisas 

mellanhavanden till andra företag som ingår i Uddevalla 

kommun under rubriken koncernföretag inom Uddevalla 

kommun.

Uddevalla Vatten AB (organisationsnummer 

556901-9655, med säte i Uddevalla) upprättar 

koncernredovisning.

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Finansiella leasingavtal finns i bolaget vid leasing av 

fordon. De redovisas dock som operationell leasing. 

I koncernen är det finansiella leasingbeloppet av 

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

balansomslutning och kommer även där redovisas som 

operationell leasing.

Leasingavgifterna, inklusive förhöjd förstagångshyra men 

exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, 

redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
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Noter till resultaträkningen

Noter

Not 1 Nettoomsättning
2021 2020

Fakturerade tjänster till  
Uddevalla Vatten AB (koncernföretag)

51 936 50 298

Fakturerade tjänster till  
Sotenäs Vatten AB

24 520 23 657

Fakturerade tjänster till  
Munkedal Vatten AB

12 076 9 643

Fakturerade tjänster till  
Färgelanda Vatten AB

6 045 6 226

Summa 94 577 89 824

Not 1 Övriga intäkter
2021 2020

Erhållna bidrag anställningsstöd 151 151

Ersättning statliga bidrag  
(sjuklön/Covid-19)

0 360

Övriga fakturerade kostnader 631 441

Summa 782 952

Not 2 Övriga externa kostnader
2021 2020

Fordonskostnader 4 241 4 171

IT-kostnader 4 075 3 900

Lokalkostnader 3 158 3 143

Kostnader tillhörande ägarbolagen 105 254

Övriga kostnader 4 778 4 919

Summa 16 357 16 387

Not 3 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer
EY 2021 2020

Revisionsuppdraget 94 115

Övriga tjänster 10 0

Summa 104 115

Not 5 Personal, styrelse och VD
2021 2020

Anställda kvinnor 35 st 34 st

Anställda män 73 st 71 st

Könsfördelning styrelse kvinnor 21 % 21 %

Könsfördelning företagsledning kvinnor 43 % 43 %

Not 5 Personal, styrelse och VD
2021 2020

Löner och ersättningar övriga anställda 52 980 49 555

Sociala kostnader övriga anställda 21 564 20 192

(varav pensionskostnader) 3 910 4 217

Övriga personalkostnader 1 260 1 400

Löner och ersättningar styrelse och VD 1 336 1 532

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

Sociala kostnader styrelse och VD 1 094 1 099

(varav pensionskostnader) 409 422

Övriga personalkostnader 292 187

Summa 78 526 73 965

Hyresavtal lokaler finns till och med 
• 2029-03-31 om 1 288 tkr/år
• 2029-03-31 om 159 tkr/år (9 mån uppsägning)
• 2029-03-31 om 848 tkr/år (9 mån uppsägning)
• 2025-04-30 om 13 tkr/ år (9 mån uppsägning)
• Tills vidare om 13 tkr/år (3 mån uppsägning)
• 2022-12-31 om 562 tkr (9 mån uppsägning) 

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

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

2021 2020

Inom ett år 1 464 825

Mellan ett till fem år 4 207 2 318

Senare än fem år 24 277

Summa 5 695 3 420

Årets redovisade leasingkostnader 1 317 1 489
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Not 6 Avskrivningar
2021 2020

Avskrivningar på inventarier 418 405

Avskrivningar på fordon 37 -

Summa 455 405

Not 7 Ränteintäkter
2021 2020

Intäktsränta skattekonto 0 0

Övriga ränteintäkter 0 10

Summa 0 10

Not 9 Skatt på årets resultat
2021 2020

Skatt 2021 19

Skatt 2020 28

Summa 19 28

Not 8 Röntekostnader
2021 2020

Kostnadsränta skattekonto 0 0

Dröjsmålsränta 0 0

Övriga räntekostnader 2 1

Summa 2 1

Not 10 Förslag till vinstdisposition
2021 2020

Balanserade vinstmedel 0 0

Årets resultat 0 0

Summa 0 0

Not 11 Inventarier
2021 2020

Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden

2 615 2 615

Årets anskaffningar 798 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 3 413 2 615

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 495 -1 091

Årets avskrivningar -418 -405

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 913 -1 496

Redovisat värde vid årets slut 1 500 1 119

Noter till balansräkningen

Not 12 Bilar och andra transportmedel
2021 2020

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärden

0 0

Årets anskaffningar 2823 0

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 2 823 0

Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0

Årets avskrivningar -37 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -37 0

Redovisat värde vid årets slut 2 786 0

Not 14 Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter
2021 2020

Förutbetalda hyreskostnader 737 723

Förutbetalda försäkringar 536 111

Förutbetalda licenskostnader 253 114

Övriga förutbetalda kostnader 1 487 4 656

Summa 3 013 5 604

Avstämning skatt på årets resultat
2021 2020

Ej avdragsgilla kostnader 94 130

Ej skattepliktiga intäkter 0 0

Summa 94 130

Skattesats för bolaget 2021 är 20,6 %,

skattesats 2020 var 21,4 %.

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

Not 13 Övriga fordringar
2021 2020

Kortfristig fordran 
Färgelanda Vatten AB

571 618

Kortfristig fordran Munkedal Vatten AB 1 479 1 254

Kortfristig fordran Sotenäs Vatten AB 2 585 3 113

Kortfristig fordran Uddevalla Kommun 0 9

Kortfristig fordran Sotenäs Kommun 0 1

Övrigt 1 312 2 374

Summa 5 947 7 369
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Not 15 Antal aktier
2021 2020

Antal aktier (st) 2 500 2 500

Aktiekapital (tkr) 2 500 2 500

Varav aktier per bolag

2021 2020

FVAB 175 175

MVAB 275 275

SVAB 725 725

UVAB 1 325 1 325

Not 16 Skatteskuld/Skattefordran
2021 2020

Aktuell skattefordran 0 0

Aktuell skatteskuld 19 66

Summa 19 66

Not 19 Tilläggsupplysningar till  
kassaflödesanalysen

2021 2020

Justering för poster som inte ingår i  
kassaflödet med mera

Avskrivningar 455 405

Summa 455 405

Not 17 Övriga skulder
2021 2020

Personalens prel. skatt/Källskatt 1 344 1 604

Moms 1 630 1 790

Sociala avgifter 1 455 1 651

Summa 4 429 5 045

Not 18 Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter
2021 2020

Upplupna semesterlöner 2 767 2 502

Upplupna övriga löner 643 547

Upplupna sociala avgifter 1 072 952

Upplupna pensionskostnader samt 
löneskatt

3 495 4 668

Övriga upplupna kostnader 283 75

Summa 8 260 8 744

Händelser efter balansdagen

Inga övriga händelser sedan balansdagen är av sådan art 

att de ger en väsentlig ekonomisk vinning eller förlust.

Not 20 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2021 2020

Ställda panter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga
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Styrelsens underskrifter
Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman 2022-03-18 för fastställelse. 

Vår revisionsberättelse har lämnats 
Ernst & Young
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Västvatten AB, org.nr 556901-9622

Rapport om årsredovisningen  

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Västvatten AB 
för räkenskapsåret 2021.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Västvatten ABs finansiella 
ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Västvatten AB enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.  

 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:  

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten.  

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Västvatten AB för räkenskapsåret 2021 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Västvatten AB enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-
gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medels-
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-
ligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

 

Göteborg den dag som framgår av min elektroniska underskrift  

Ernst & Young AB   

 

Hans Gavin  
Auktoriserad revisor  

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

yc
ke

l: 
6L

N
N

F-
H

F8
4S

-K
40

0Q
-O

G
KX

W
-Y

45
IE

-7
H

Q
LV



Västvatten AB • Årsredovisning 2021

17

 

 

GRANSKNINGSRAPPORT  
 
Till bolagsstämman i Västvatten AB    Org.nr 556901-9622                                                                                                                                                                                                          

Till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom 
 
 
 
Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2021. Granskningen har utförts i enlighet med 
bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi har 
planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.  
 
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning föreligger inte. 
 
En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en 
granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse.  
 
 
 
 
Datum och signatur i enlighet med digitala underskrifter 
 
 
 
Inger Gillberg-Carlsson   Bo Sandell   
Av kommunfullmäktige    Av kommunfullmäktige   
utsedd lekmannarevisor    utsedd lekmannarevisor  
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Färgelanda Vatten AB 
Årsredovisning för 
räkenskapsåret 2021
Organisationsnummer 556901-9630

Styrelsen och verkställande direktören för Färgelanda Vatten AB med säte i Färgelanda 
avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021.

Innehållsförteckning

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

• Förvaltningsberättelse   s. 3

• Resultaträkning    s. 10

• Balansräkning    s. 11

• Kassaflödesanalys    s. 13

• Redovisningsprinciper   s. 14

• Noter     s. 15

• Revisionsberättelse    s. 19

• Lekmannarevisorernas rapport  s. 21
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Visste du att Färgelanda har.. 

7 vattenverk 
5 tryckstegsstationer
5 reservoarer
5 reningsverk
18 pumpstationer 

Snittledningslängden 
för en ansluten  
Färgelandabo är  
48 meter. 

Genomsnittskunden i 
Sverige har 22 meter 
ledning. 

Färgelanda
2021 2020 2019

Antal anslutna personer till  
vattenledningsnätet1 / 

spillvattennätet1

st 3 599/3 540 3 596/3 534 3 594/3 532

Ledningslängd totalt km 171,9 170,1 170,6

Nylagda/omlagda 
ledningar (totalt)

km 0/0,23 0/0,2 0,2/0,6

Ledningsnätets förnyelsetakt gång/år 1/747 1/850 1/284

Totalt antal rörbrott/vattenläckor st 12 2 8

Totalt antal avloppsstopp st 2 1 2

Producerad mängd vatten m3 345 560 328 651 325 966

Andel läckage av renvatten  
(ej debiterat vatten)

% 36 32 33

Renad (behandlad) mängd 
avloppsvatten

m3 569 544 947 078 689 851

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

Bräddning från avloppssystem (nät)2 m³ - - 945

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

Jordartskarta
Vad kostar ditt  
vatten och avlopp?

Flerbostadshus: 

Villa: 

Fast avgift för  
vatten och spillvatten

3 145 kr/år

11 900 kr/år

Avgift per 
bostadsenhet

Avgift för dagvatten  
från fastighet

Fast avgift för  
vatten och spillvatten

0 kr/år1

0 kr/år1

Avgift per  
bostadsenhet

1 120 kr/år

1 312 kr/år

Avgift för dagvatten  
från fastighet (800m2)

Rörlig avgift för 
vatten och avlopp

46,08 kr/kbm & år

46,08 kr/kbm & år

Rörlig avgift för 
vatten och avlopp

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

Färgelanda Vatten är huvudman för den allmänna 

vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen, 

vilket omfattar att producera och distribuera vatten av god 

kvalitet samt rena avloppsvatten och därmed förenliga 

verksamheter. 

Bolaget äger samtliga VA anläggningar i Färgelanda 

kommun. Färgelanda Vatten AB har inga anställda utan 

den dagliga driften och annan förenlig verksamhet sköts 

av det gemensamma bolaget, Västvatten AB, som svarar 

för driften av VA-anläggningarna i Färgelanda, Munkedal, 

Sotenäs och Uddevalla kommun.

Topografi

Färgelanda kommun är en glesbefolkad kommun med 

förhållandevis långa avstånd mellan tätorterna. Terrängen 

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

kommunala vattenförsörjningen kommer uteslutande från 

flera mindre grundvattentäkter.

Avloppsreningen klaras med hjälp av flera mindre 

fristående verk.

Ägarförhållande

Färgelanda Vatten AB är ett helägt dotterbolag till 

Färgelanda kommun (212000-1421). Färgelanda Vatten 

AB äger 7 % av det gemensamma bolaget. Västvatten AB.

Förvaltningsberättelse
Eget kapital

Bundet eget kapital
IB Aktiekapital 2 500 tkr

Årets förändring 0 tkr

UB Aktiekapital 2 500 tkr

 

Väsentliga händelser under året

Ett axplock av händelserna under 2021. 

Utredning angående framtida lösning för Rådanefors 

reningsverk (ARV) har genomförts och arbetet med 

att bygga upp och införliva reningsverket i bolagets 

verksamhet pågår. Ett tidsbegränsat tillstånd till och med 

2022-03-31 från Dalslands miljökontor finns för rening via 

ägarens damm. 

Styrelsen har gjort en rundresa i kommunen där man 

bland annat besökte Färgelanda vattentorn och platsen för 

Rådanefors reningsverk.

Flertalet vattenläckor har åtgärdats, serviser och 

mätarbrunnar har fällts in och nedtömning av Stigens 

reservoar har genomförts.

Inmätningar av ledningsnätet fortgår för att få en bättre 

och mer tillförlitlig karta.

Dricksvatten- och spillvattenledningen har bytts ut på 

Färgarevägen i Stigen.

Centrifugtrumman på Ödeborg reningsverk har renoverats 

och pumpstationerna Rännelandavägen och Järboskolan 

är mekaniskt uppgraderade för att ha två pumpar 

monterade, allt för att öka driftsäkerheten.

Det finns stora mängder tillskottsvatten i vårt nät, vilket 

gör att pumpstationer och verk blir hydrauliskt belastade 

med onödiga energikostnader som följd. Arbete pågår 

för att minska andelen tillskottsvatten, men arbetet är 

tidsödande och svårt då rören är många och långa. Ett 

antal backventiler har monteras för att minska inflöde 

från åar vid högt vattenstånd. Bland annat har Banvallens 

pumpstation försetts med en backventil.

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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Högsäters reningsverk har försetts med en 

bräddflödesmätare, men tyvärr är det svårt att mäta 

bräddflöde då bräddledningen ofta är ”kommunicerande” 

med Valboån. Det innebär att flödesmätningen visar 

felaktiga siffror. Utredning pågår om hur vi ska kunna mäta 

bräddflöde på ett tillförlitligt sätt.

Framtida utveckling, risker och 

osäkerhetsfaktorer 

För att kunna ha en långsiktig hållbar vattenförsörjning 

arbetar bolaget aktivt med effektiviseringar, framtida 

kapacitetsbehov och kännedom om befintlig status på 

verk och ledningar.

En tydlig trend är ökade myndighets-, lag och 

kundkrav, ett behov av långsiktig klimatanpassning 

och nya säkerhetskrav kring bland annat NIS och 

informationssäkerhet. Detta är nödvändiga kostnader 

för en långsiktig trygg vattenförsörjning. Tjänster så som 

Säkerhets- och arbetsmiljöansvarig samt Miljösamordnare 

som har tillsatts inom driftbolaget Västvatten AB medför 

att bolaget bättre svarar upp till dessa krav. 

Förbättringar av styrning, automatisk larmfunktion 

och digital dokumentation för anläggningarna behöver 

fortsatt utveckling. 

Långsiktig planering: För att använda kollektivets 

pengar och bolagets resurser på ett så effektivt sätt som 

möjligt behövs hela kedjan av VA-planering med VA-

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

rådgivning för fastighetsägare. För att få ett långsiktigt 

planeringsarbete med effektiva lösningar krävs ett tydligt 

samarbete mellan förvaltningar, bolag och politiken. 

Ekonomi: : En ökad miljömedvetenhet och 

beteendeförändringar hos våra kunder har visat sig i 

en minskad vattenförbrukning. Det innebär minskade 

kundintäkter och påverkar behovet av taxehöjningar för att 

täcka de fasta kostnaderna. Enligt Svenskt Vatten kommer 

taxorna behöva höjas i snabbare takt framöver beroende 

på ett uppdämt investeringsbehov och ökande krav på 

vatten- och avloppstjänster. Dagens taxekollektiv betalar 

sannolikt inte sina kostnader, vilket beror på hur tidigare 

finansiering av anläggningar har skett (bland annat genom 

statliga medel).

VA-verksamheten bygger på långsiktighet då investeringar 

som görs är både kostsamma och har lång förväntad 

livslängd. Planering av utbyggnad av VA tillsammans med 

andra intressenter är därmed väldigt viktig.

Ett ökat finansieringsbehov för att ta hand om underhåll 

av anläggningar och ledningsnät samt utöka kapaciteten 

är en utmaning. VA-verksamheten är kapitalintensivt 

och många kommunkoncerner har en hög belåning. 

Bolaget har en hög skuldsättningsgrad och förändringar 

i ränteläget har stor påverkan på den framtida 

kostnadsutvecklingen och brukningsavgiften. 

Dricksvatten: Behovet av rent vatten i tillräckliga 

kvantiteter är ständigt i fokus. Att trygga 

vattenresurserna från yttre påverkan är viktigt. 

Vattentäkter kommer säkerställas genom 

miljödomstolens tillstånd för vattenuttag och genom 

att vattenskyddsområden skyltas. Ett arbete som sker 

tillsammans med Färgelanda kommun.

Avlopp: Flera anläggningar har renoverats sedan 2013, 

men många är i fortsatt behov av upprustning på grund 

av ålderstigna installationer, stort slitage och brister i 

arbetsmiljö.

Avsättning av slam från reningsverken sker i huvudsak 

som anläggningsjord. En statlig utredning tillsattes 

under 2018/2019 med uppdrag att föreslå hur ett förbud 

mot att sprida avloppsslam kan utformas. Utredningen 

pekar på att avloppsslam av god kvalitet ska fortsätt 

kunna spridas på åkrar, det är därför viktigt med 

uppströmsarbete för att slammet inte ska innehålla för 

höga halter av metaller och andra miljöfarliga ämnen.  

Att avsätta slam som anläggningsjord kommer troligtvis 

att förbjudas. Västvatten bevakar slamfrågan och som 

det ser ut i dagsläget kommer avsättningskostnaderna 

att öka i framtiden.

Ledningsnät:  Ökat fokus på förnyelse av ledningsnätet 

måste prioriteras. För effektiva satsningar krävs att 

fler undersökningar av ledningsnätet genomförs. 

Ledningsnätet inventeras och planering av förnyelse 

bedrivs för att rätt åtgärder ska kunna sättas in i tid och 

på rätt plats. 

Klimatförändringar ger större och intensivare regn, vilket 

resulterar i översvämningar på nätet. Arbete med att 

klimatsäkra nätet behöver prioriteras. Sannolikt kommer 

också i framtiden större krav på rening av dagvatten.

 



Bolagets styrelse

Färgelanda Vatten AB:s styrelse ska bestå av sju ledamöter 

och högst fem suppleanter. Kommunfullmäktige i 

kommunen utser sina representanter till styrelsen samt 

vem som ska vara ordförande respektive vice ordförande. 

Dessa utses att ingå i styrelsen under mandatperioden 

på fyra år. Styrelsen inklusive suppleanter består av två 

kvinnor och tio män.

Under året har tre av fem styrelsemöten skett digitalt på 

grund av Covid-19. Alla beredningar har skett digitalt.

Resultat och ställning

Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska 

fastighetsägaren bära de nödvändiga kostnader som 

krävs för att tillhandahålla respektive vattentjänst. Detta 

sker genom att avgifter för dricksvatten, spillvatten 

och dagvatten tas ut av fastighetsägaren enligt 

självkostnadsprincipen. Det vill säga de nödvändiga 

kostnader som uppkommer för att till exempel ta hand om 

spillvatten finansieras via motsvarande avgift.

Den taxefinansierade verksamheten får inte gå med vinst. 

Eventuella överuttag eller underuttag av brukningsavgifter 

redovisas som skuld/fordran till VAkollektivet. Överuttag 

kan flyttas över till VA-fonder för specifika ändamål som 

gynnar hela kollektivet.

Färgelanda Vatten AB har en VA-fond som ska användas 

för att minska sårbarheten vid stor nederbörd. VA-fonden 

uppgår till 2 155 tkr.

Årets överuttag uppgår till 1 310 tkr (1 218 tkr). 

Kvarvarande ackumulerat överuttag är 3 048 tkr (1 738 

tkr), se not 17. 

Årets resultat och förslag till vinstdisponering

Färgelanda Vatten AB:s resultat för räkenskapsåret 1 

januari 2021 –31 december 2021 är 0 tkr. 

Bolaget genererar ingen vinst och således sker ingen 

ökning/minskning av det egna kapitalet.

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel. Det 

finns således inget resultat att disponera.
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Forskning och utveckling

Västvatten är medlem i branschföreningen Svenskt Vatten. 

Verksamheten inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är 

till stor del inriktad mot tillämpad forskning och utveckling 

av intresse för Svenskt Vattens medlemmar. Målet är att 

främja utvecklingen av ny kunskap inom områdena för 

vattentjänsternas alla delar, stödja branschens behov av 

kompetensförsörjning samt se till att framtagen kunskap 

sprids. 

Utöver branschföreningen är Västvatten med i ett 

antal andra nätverk för forskning och utveckling. 

Starkast engagemang har vi i DRICKS där Västvatten är 

medfinansiär och aktiv i arbetsgrupper. DRICKS är en 

centrumbildning för dricksvattenforskning vid Chalmers, 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds tekniska 

högskola med målet att tillsammans med andra bidra till en 

säkrare dricksvattenförsörjning.

Västvatten är även en aktiv medlem i teknikutvecklings-

klustret VA-teknik Södra. Klustret är ett samarbete mellan 

tekniska högskolor, offentlig sektor och företag. VA-teknik 

Södra har som huvudsyfte att hitta lösningar till framtidens 

utmaningar för svenska kommuner och vattentjänstbolag. 

Fokusområden är främst framtidens avloppsvattenrening, 

energi och resurshushållning samt klimat - samhälle - 

vatten. 

Miljöpåverkan

Bolaget bedriver verksamhet som till stora delar berörs 

av miljöbalken och dess förordningar. Anläggningarna 

omfattas av anmälnings- och tillståndsplikt enligt 

miljölagstiftningen.

För vattenverken avser tillstånden uttag av vatten och 

för reningsverken avser de behandling av hushållens 

och industrins avloppsvatten. Verksamheterna påverkar 

framför 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.
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Intäkter

Bolagets intäkter består till största del av bruknings- och 

anläggningsavgifter från abonnenterna i taxekollektivet. 

Under året höjdes den fasta delen av brukningsavgiften 

(dricks- och spillvatten) med 41,7 % vilket ger samma 

effekt som att öka både fast och rörlig del med 9 %. 

Anläggningsavgiften ökade med 3,0 %. Taxan beslutas 

årligen av kommunfullmäktige.

Bolagets intäkter (brukningsavgifter) varierar över åren 

beroende på vattenförbrukningen som påverkar den 

rörliga delen av taxan.

Årets intäkter (brukningsavgifter) ökade med 9,5 % jämfört 

med föregående års utfall. Ökning av brukningstaxan för 

2021 var 9,0 %. Ökningen är något högre än föregående år 

vilket beror på en återhämtning av industrin.

Kostnader

Färgelanda Vatten AB har ingen egen personal utan köper 

sina tjänster av Västvatten AB.

Större delen av kostnaderna består av köpta tjänster från  

driftbolaget Västvatten AB, elkostnader och avskrivnings-

kostnader. 

I Västvatten AB finns all personal. 

 

Finansiering och räntekostnader

Färgelanda Vatten AB:s låneportfölj består av direkta 

lån (40 500 tkr) via Kommuninvest. En nyupplåning 

har skett under året på 1 500 tkr. Färgelanda Vatten 

AB sköter sin egen finansiering med ramborgen via 

Färgelanda kommun.

Just nu är det ett gynnsamt ränteläge och 

genomsnittsräntan har under året varit 0,4 % (0,5 %). 

Budgeterad ränta var 0,6 %. Borgensavgiften är 0,04 %.

Färgelanda kommun finansierar Färgelanda Vatten AB 

med 5 %, 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, brukningsavgifter 

(löpande intäkter för vatten och avlopp) samt externa lån.

Skatt

Ingen beskattning av ej avdragsgilla kostnader och 

intäkter har skett under året.

Investeringar

Investeringar har skett med 4 962 tkr (3 079 tkr). 

Erlagda anläggningsavgifter uppgår till 316 tkr (385 tkr).

Brukningsavgifter 
105 %

Överuttag(-)/ 
underuttag (+)

-9 %
Destruktionsintäkter  

slam 3 %

Övriga intäkter 
1 %

Intäkter 14 Mkr

Kostnader 14 Mkr

2021 2020
Låneskuld 40 500 tkr 39 000 tkr

Långivare Kommuninvest Kommuninvest

Genomsnittlig 
räntebindning

1,76 år 2,55 år

Genomsnittlig 
kapitalbindning

2,23 år 3,32 år

Genomsnittlig ränta 0,44% 0,5 %

Borgenavgift 16 tkr 16 tkr

Nyckeltal 2021 2020
Andel ägarfinansiering 5 % 5 %

Investeringar 2021 2020
Reinvestering 4 962 3 079

Omvandling 0 0

Exploatering 0 0

Bruttoinvesteringar 4 962 3 079

Fakturerade anläggningsav-
gifter

-316 -385

Årets finansieringsbehov 
investeringar 4 646 2 694

Personal- 
kostnader 

2 %
Räntenetto 

1 %

Elkostnader 13 %

Entreprenader 
6 %Material och varor 

7 %

Avskrivningar 
13 %

Övriga drift- 
kostnader 13 %

Köp från Västvatten 
AB 40 %

Slam 5 %



Under året har reinvesteringar i befintliga VA-anläggningar 

såsom ledningsnät, vattenverk, reningsverk och yttre 

anläggningar genomförts.

• Färgarevägen: Byte av dricksvattenoch 

spillvattenledning.

•  Högsäters vattentorn: 

• Tak: Bibehålla vattenkvalité och förhindra 

inläckage.

• Betongrenovering genomförd enligt 

åtgärdsprogram från tidigare besiktning, nytt 

ytskydd på betong utvändigt, igensättning av 

gamla fönster i markplan och uppfört skalskydd/

staket runt reservoaren.

• Valboskolans pumpstation: Uppdatering styrsystem 

och arbetsmiljö. Nya pumpar är monterade och vi har 

nu ett eget el-abonnemang till stationen.

• Rådanefors ARV: Ersättning av 

reningsverksanläggning.

Anläggningsavgifter

Under året har anläggningsavgift till ett belopp av 316 tkr 

erlagts för anläggningsavgift gällande en fastighet.
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Särredovisning av investeringar överstigande 
bolagets egna kapital

Färgelanda vatten har inga investeringsprojekt som 

överstiger aktiekapitalet och därmed ska särredovisas för 

Kommunfullmäktige.

Avskrivningar

Avskrivningar på 1 888 tkr (1 823 tkr) är i lägre än de 

budgeterade 1 979 tkr, vilket beror på investeringar som 

inte har slutförts i den takt som var budgeterat.

Balansräkning

Balansomslutning

Balansomslutningen är 51 047 tkr (48 244 tkr). 

Skillnaden på 2 803 tkr beror till stor del på högre 

anläggningstillgångarpå tillgångssidan och högre 

upplåning 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 46 

386 tkr (43 312 tkr).

Finansiella anläggningstillgångar består av aktier i 

intresseföretaget Västvatten AB. 

Likviditet

Bolaget har en likviditet på 92 % (123 %). Likviditet är ett 

mått på kortsiktig betalningsförmåga och vid 100 % är de 

likvida medlen lika stora som de kortfristiga skulderna.

Likviditet beräknas genom att omsättningstillgångarna 

delas med kortfristiga skulder.

Soliditet

Soliditet är ett mått på bolagets långsiktiga 

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

låga soliditetens beror på att taxekollektivet inte ska gå 

med vinst utan de över- eller underuttag som uppkommer 

bokas som skuld respektive fordran på kollektivet.

Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital och 

obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i 

procent av balansomslutning.

Högsäters vattentorn innan renovering.  Foto: Jan Andersson. 



Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag de 

senaste fem åren. 

Internkontroll 

Under 2021 har internkontroll genomförts inom tre 

kontrollområden: 

• Styrelse- & Ledningsgruppsbeslut

• Reserv- & Nödvatten

• IT-säkerhet (NIS) 

Kontrollen visade på att de styrelse- och ledningsgrupps-

beslut som har antagits har genomförts. En lista på alla 

 styrelse- och ledningsgruppsbeslut finns och 

genomgång av denna sker regelbundet på 

bolagetsledningsgruppsmöten.

Gällande Reserv- och Nödvatten så behöver informationen 

och kunskapen kring detta öka samt att det behöver 

arbetas vidare med krisberedskapsorganisationen. 

Området tas upp för kontroll igenom om några år.

NIS är en ny lagstiftning och detta område arbetas det 

med inom organisationen. Under året har bland annat 

utskick av Phisingmail skett som en del i att testa vår 

organisations IT-säkerhetskunskaper. Policy, regler och 

rutiner är under framtagande. Området tas upp för kontroll 

igenom om några år.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunen och deras bolag 

uppfylla god ekonomisk hushållning samt definiera vad 

det betyder för varje enskilt bolag. Bolagets definition av 

god ekonomisk hushållning är att de finansiella målen 

och övervägande del av verksamhetsmålen ska uppnås 

under året.

För Färgelanda Vatten AB har god ekonomisk hushållning 

inte uppnåtts, då det finansiella målet om en likviditet på 

minst 100% inte nås. 92 % uppnåddes.

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

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

Flerårs- 
översikt 2020 2020 2019 2018 2017

Total  
omsättning (tkr)

14 073 12 835 13 997 13 505 11 854

Balansom- 
slutning (tkr)

51 047 48 244 49 103 48 458 46 203

UB lån (tkr) 40 500 39  000 39 000 39 000 39 000

Genomsnittlig 
ränta (%)

0,4 0,5 0,3 0,2 0,2

Årskostnad 
Typhus A (kr) * 11 177 10 237 9 519 9 242 9 060

Årskostnad 
Typhus B kr) * 105 730 102 225 95 060 92 302 90 505

Antal läckor (st) 12 2 8 6 3

Antal driftstopp 
(st)

2 1 2 1 4

Debiterad 
mängd vatten 
(%)

64 68 67 72 71
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Resultaträkning

Färgelanda Vatten AB

Resultaträkning (tkr) Not Resultat 2021 Resultat 2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 13 521 12 334

Övriga rörelseintäkter 2 552 501

Summa intäkter 14 073 12 835

Rörelsens kostnader

Material och varor -917 -633

Entreprenader -845 -1 136

Övriga externa kostnader 3,4 -10 010 -8 899

Personalkostnader 5 -249 -160

Avskrivningar 6 -1 888 -1 823

Summa kostnader -13 909 -12 651

Rörelseresultat 164 184

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 7 13 12

Räntekostnader 8 -177 -196

Summa efter finansiella poster 0 0

Skatt på årets resultat 9 0 0

Årets resultat 0 0

En resultaträkning är en sammanställning av bolagets kostnader och intäkter under  
en period av ett år.
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Balansräkning
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Balansräkning (tkr) Not 2021-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

VA-anläggningar 11 34 070 32 407

Maskiner och tekniska anläggningar 12 7 263 7 579

Inventarier 13 328 356

Pågående investeringar 14 4 725 2 970

46 386 43 312

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 15 175 175

175 175

Summa anläggningstillgångar 46 561 43 487

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 912 1 591

Fordringar hos Färgelanda kommun 16 3  095 3 117

Fordringar hos koncernföretag inom Färgelanda kommun 204 0

Underuttag VA-kollektivet 17 0 0

Aktuella skattefordringar 24 0 0

Övriga fordringar 205 2

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 70 47

4 486 4 757

Summa omsättningstillgångar 4 486 4 757

SUMMA TILLGÅNGAR 51 047 48 244

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 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 19 2 500 2 500

2 500 2 500

Fritt eget kapital

Årets resultat 0 0

0 0

Summa eget kapital 2 500 2 500

Avsättningar

Övriga avsättningar 20 0 0

0 0

Långfristiga skulder

Lån av Kommuninvest 21 40 500 39 000

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 22 1 015 717

VA fond 23 2 155 2 155

43 670 41 872

Kortfristiga skulder

Överuttag VA-kollektivet 17 3 048 1 738

Leverantörsskulder 720 950

Skulder till Färgelanda kommun 47 116

Skulder till intresseföretag 486 495

Aktuell skatteskuld 24 0 2

Övriga skulder 0 229

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 576 342

4 877 3 872

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  51 047 48 244

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

Kassaflödesanalys

Färgelanda Vatten AB • Årsredovisning 2021

Kassaflödesanalys Not 2021 2020

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 0 0

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 26 1 870 1 805

Betald inkomstskatt 0 0

Justering 1 1

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 870 1 806

Förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 142 -317

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 1 005 -1 226

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 017 263

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 962 -3 079

Förvärv av finansiella tillgångar 0 0

Avyttringar av finansiella tillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 4 962 - 3079

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 1 500 0

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 316 385

VA-fond 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 816 385

Årets kassaflöde -129 -2 431

Likvida medel vid årets början                                        16 3 116 5 547

Likvida medel vid årets slut   16 2 987 3 116
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Årsredovisningen har upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen (1995:1554) och 

Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 

anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter

Prissättning för försäljning av bolagets tjänster, som 

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

sker med hänsyn till självkostnadsprincipen. Intäkter 

har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller 

kommer att erhållas vid leverans till kund.

Intäkter i form av anläggningsavgifter redovisas som 

långfristig skuld (förutbetald intäkt) och periodiseras linjärt 

över respektive anläggningstillgångs nyttjandetid. Första året 

intäktsförs 2 % av avgiften samt årets del av avskrivningen.

Över- eller underuttag av brukningsavgifter redovisas som 

minskade alternativt ökade intäkter.

Fordringar upptas till det belopp som 

efterindividuellprövning beräknas bli betalt.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 

anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 

avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom 

inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till 

förvärvet.

Några räntor har ej aktiverats under året.

Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än 

en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för 

tillverkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp 

har räknats in i anskaffningsvärdet.

För de materiella anläggningstillgångarna där skillnaden i 

förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara 

väsentlig har de delats upp i komponenter och skrivs av 

separat. Flertalet tillgångar som övertogs från kommunen 

är upplagda på samma sätt som de övertogs.

Redovisningsprinciper
Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet 

räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter 

för löpande underhåll och reparationer redovisas 

somkostnader när de uppkommer.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 

nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade 

förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 

Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Nyttjandeperiod

Komponenter Nyttjandeperiod
Byggnader 20-75 år

Processkonstruktioner 30-75 år

El o automation 10-35 år

Maskiner o pumpar 10-30 år

Markanläggningar 15-75 år

Inventarier o verktyg 3-10 år

Transportmedel 5-15 år

Anläggningsavgifter 75 år
 

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Leasingavgifterna, inklusive förhöjd förstagångshyra men 

exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, 

redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Koncernförhållanden

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

och balansräkning samt not redovisas mellanhavanden 

till andra företag som ingår i Färgelanda kommun under 

rubriken koncernföretag inom Färgelanda kommun. 

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

balansräkningen samt not redovisas mellanhavanden till 

Västvatten AB under rubriken intresseföretag.
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Noter till resultaträkningen

Noter

Färgelanda Vatten AB • Årsredovisning 2021

Not 1 Nettoomsättning
2021 2020

Fakturerade brukningsavgifter till  
Färgelanda kommun

735 921

Fakturerade brukningsavgifter till  
koncernföretag inom Färgelanda kommun

2 318 2 314

Fakturerade brukningsavgifter till övriga 11 760 10 299

Årets periodiserade anläggningsavgifter 18 18

Årets överuttag (-)/ underuttag  
(+) brukningsavgifter

-1  310 -1 218

Summa 13 521 12 334

Not 2 Övriga rörelsintäkter
2021 2020

Destruktionsintäkter slam – 
Färgelanda kommun

461 422

Övriga intäkter – 
Färgelanda kommun

21 7

Övriga intäkter 70 72

Summa 552 501

Not 3 Övriga externa kostnader
2021 2020

Köp av tjänster från Västvatten AB  
(intresseföretag)

5 644 5 641

Elkostnader 1 781 1 275

Slamkostnader 713 672

Övriga driftkostnader 1 872 1 311

Summa 10 010 8 899

Not 4 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer
EY 2021 2020

Revisionsuppdrag 50 45

Andra tjänster 0 0

Summa 50 45

Not 5 Löner och ersättningar till styrelsen
2021 2020

Löner och ersättningar 197 100

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

Sociala kostnader 49 47

(varav pensionskostnader) (0) (0)

Övriga personalkostnader 3 13

Summa 249 160

Not 6 Avskrivningar
2021 2020

Avskrivningar på  VA-anläggningar 1 033 995

Avskrivningar på maskiner 827 800

Avskrivningar på inventarier 28 28

Summa 1 888 1 823

Not 7 Ränteintäkter
2021 2020

Ränteintäkter bankkonto 0 0

Ränteintäkter kortfristiga fordringar 9 10

Ränteintäkter skattekonto 0 0

Ränteintäkter övriga 4 2

Summa 13 12

Not 8 Räntekostnader
2021 2020

Räntekostnader till Färgelanda kommun 0 0

Övriga räntekostnader 177 196

Summa 177 196

Not 9 Skatt på årets resultat
2021 2020

Skattekostnad 2021 0 -

Skattekostnad 2020 - 0

Summa 0 0

Skattesats för bolaget 2021 är 20,6 %, skattesats 2020 
var 21,4 %.

Avstämning skatt på årets resultat
2020 2019

Ej avdragsgilla kostnader 0 11

Ej skattepliktiga intäkter 0 0

Summa 0 11

 Upplysning: Bolaget har inga leasingavtal utan enbart 
serviceavtal.

Not 10 Förslag till vinstdisposition
2021 2020

Balanserade vinstmedel 0 0

Årets resultat 0 0

Summa 0 0

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

Bolaget har under räkenskapsåret ej haft någon anställd 
personal. Tjänster för administration, drift och underhåll 
har köpts från Västvatten AB.
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Not 11 VA-anläggningar
2021 2020

Ingående ackumulerade  
anskaffningvärde

70 945 68 404

Årets anskaffningar 2 696 2 541

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde 73 641 70 945

Ingående ackumulerade avskrivningar -38 538 -37 543

Årets avskrivningar -1 033 -995

Utgående ackumulerade avskrivningar -39 571 -38 538

Redovisat värde vid årets slut 34 070 32 407

Not 14 Pågående investeringar
2021 2020

Ingående nedlagda utgifter 2 970 3 351

Årets nedlagda utgifter 4 962 3 079

Under året överfört färdigställda -3 207 -3 460

Redovisat värde vid årets slut 4 725 2 970

Noter till balansräkningen

Not 12 Maskiner och tekniska anläggningar
2021 2020

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärde

11 277 10 358

Årets anskaffningar 511 919

Utgående ackumulerade  
askaffningsvärde 11 788 11 277

Ingående ackumulerade avskrivningar -3 698 -2 898

Årets avskrivningar -827 -800

Utgående ackumulerade  
avskrivningar -4 525 -3 698

Redovisat värde vid årets slut 7 263 7 579

Not 13 Inventarier
2021 2020

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärde

1 018 1 018

Årets anskaffningar 0 0

Årets utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde 1 018 1 018

Ingående ackumulerade avskrivningar -662 -633

Årets avskrivningar -28 -29

Årets utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -690 -662

Redovisat värde vid årets slut 328 356

Not 15 Andelar i intresseföretag
Västvatten AB 556901-9622 2021 2020

Säte Uddevalla Uddevalla

Andelar av röster och kapital 7 % 7 %

IB Bokfört värde 175 175

Årets försäljning 0 0

UB Eget kapital-andel 175 175

Resultatandel 0 0

Not 16 Fordran av Färgelanda kommun

2020 2020

Likvida medel kommunens 
bankkonto

2 987 3 116

Beviljad kredit 2 000 2 000

Utnyttjad kredit 0 0

Övrig fordran Färgelanda 
kommun

1 1

Summa 3 095 3 117

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

Bolaget har inte ställt någon säkerhet för 
koncernkontokrediten.

Not 17 Överuttag/underuttag VA-kollektivet
2021 2020

Överuttag VA-kollektivet 2021 1 310 -

Överuttag VA-kollektivet 2020 1 218 1 218

Underuttag VA-kollektivet 2019 -845 -845

Överuttag VA-kollektivet 2018 327 327

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

Överuttag VA-kollektivet 2017 1 455 1 455

Överfört till VA-fond 2016 -700 -700

Överuttag VA-kollektivet 2016 879 879

Underuttag VA-kollektivet 2015 -189 -189

Överuttag VA-kollektivet 2014 73 73

Underuttag VA-kollektivet 2013 -2 350 -2 350

Överuttag VA-kollektivet 2012 3 325 3 325

Summa 3 048 1 738
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Not 18 Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter
2021 2020

Upplupna intäkter 0 0

Förutbetalda kostnader 70 47

Summa 70 47

Not 21 Lån
2021 2020

Reverslån från Färgelanda kommun 0 0

Kommuninvest 40 500 39 000

Summa 40 500 39 000

Not 25 Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter
2021 2020

Upplupna elkostnader december 350 131

Övriga upplupna slamkostnader 0 40

Övriga upplupna kostnader 226 171

Summa 576 342

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

Not 19 Antal aktier
2021 2020

Antal Aktier (st) 2 500 2 500

Aktiekapital (tkr) 2 500 2 500

Not 20 Avsättningar
2021 2020

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

2021 2020

Ställda panter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga

Händelser efter balansdagen

Not 24 Skattefordran/Skatteskuld
2021 2020

Aktuell skattefordran 0 0

Aktuell skatteskuld 0 2

Summa 0 2

Not 23 VA-fond
2021 2020

IB VA fond 2 155 2 155

Överfört under året 0 0

UB VA-fond 2 155 2 155

Not 22 Förutbetalda anläggningsavgifter
2021 2020

IB Inbetalda värden 750 365

Årets inbetalda anläggningsavgifter 316 385

UB Inbetalda värden 1 066 750

IB upplösta periodiserade värden -33 -15

Årets upplösning -18 -18

UB upplösta periodiserade värden -51 -33

Redovisat värde vid årets slut 1 015 717

Not 26 Tilläggsupplysningar till  
kassaflödesanalysen

2021 2020

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m

Avskrivningar 1 888 1 823

Årets periodiserade/ 
upplösta anläggningsavgifter

-18 -18

Summa 1 870 1 805
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Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman 2022-04-12 för fastställelse. 
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Digital signering 

Olle Hagström

Digital signering 

Karl-Erik Segersax

Digital signering  

Hans Gavin 

Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Färgelanda Vatten AB, org.nr 556901-9630

Rapport om årsredovisningen  

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Färgelanda 
Vatten AB för räkenskapsåret 2021.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Färgelanda Vatten ABs 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt års-
redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Färgelanda Vatten AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.  

 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:  

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten.  

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 
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  2 (2) 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Färgelanda Vatten AB för räkenskapsåret 2021 samt 
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Färgelanda Vatten AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-
gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medels-
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-
ligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

 

Göteborg den dag som framgår av min elektroniska underskrift  

Ernst & Young AB   

 

Hans Gavin  
Auktoriserad revisor  
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GRANSKNINGSRAPPORT  
 
Till bolagsstämman i Färgelanda Vatten AB  Org.nr 556901-9630                                                                                                                                                                                                           
Till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom  
 
 
 
Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2021. Granskningen har utförts i enlighet med 
bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi har 
planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.  
 
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning föreligger inte.  
 
En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en 
granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse.  
 
 
 
 
Datum och signatur i enlighet med digital underskrift 
 
Eivor Johansson     
Av kommunfullmäktige     
utsedd lekmannarevisor      
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Färgelanda Vatten AB  
Org.nr. 556901-9630  

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

Kaserna. Foto: Berglagsfoto 



Munkedal Vatten AB 
Årsredovisning för 
räkenskapsåret 2021
Organisationsnummer 556901-9648

Styrelsen och verkställande direktören för Munkedal Vatten AB med säte i Munkedal 
avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021.

Innehållsförteckning

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

• Förvaltningsberättelse   s. 3

• Resultaträkning    s. 11

• Balansräkning    s. 12

• Kassaflödesanalys    s. 14

• Redovisningsprinciper   s. 15

• Noter     s. 16

• Revisionsberättelse    s. 21

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

7 vattenverk 
6 tryckstegsstationer
5 reservoarer
4 reningsverk
37 pumpstationer 

Munkedal
2021 2020 2019

Antal anslutna personer till  
vattenledningsnätet1 / 

spillvattennätet1

st 6 480/6 280 6 453/6 251 6 383/6 202

Ledningslängd totalt km 309,8 307,6 307,5

Nylagda/omlagda 
ledningar (totalt)

km 1,1/1,3 0,3/0,2 4,6/0,8

Ledningsnätets förnyelsetakt gång/år 1/238 1/1538 1/384

Totalt antal rörbrott/vattenläckor st 12 10 14

Totalt antal avloppsstopp st 8 8 8

Producerad mängd vatten m3 569 815 589 202 576 267

Andel läckage av renvatten  
(ej debiterat vatten)

% 25 32 31

Renad (behandlad) mängd 
avloppsvatten

m3 979 563 1 240 789 1 211 641

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

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

Snittledningslängden för  
en ansluten Munkedalsbo  
är 49 meter. 

Genomsnittskunden i Sverige 
har 22 meter ledning. 

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

Jordartskarta

Vad kostar ditt  
vatten och avlopp?

Flerbostadshus: 

Villa: 

Fast avgift för  
vatten och avlopp

5 615 kr/år

5 615 kr/år

Avgift per tillkommande 
bostadsenhet

Avgift för dagvatten  
från fastighet

Fast avgift för  
vatten och avlopp

3 965 kr/år

3 965 kr/år

Avgift per  
bostadsenhet1

(ingår i fast avgift)

(ingår i fast avgift)

Avgift för dagvatten  
från fastighet (800m2)

Rörlig avgift för 
vatten och avlopp

30,42 kr/kbm & år

30,42 kr/kbm & år

Rörlig avgift för 
vatten och avlopp

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



3

Munkedal Vatten AB • Årsredovisning 2021

Information om verksamheten

Munkedal Vatten är huvudman för den allmänna 

vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen, 

vilket omfattar att producera och distribuera vatten av god 

kvalitet samt rena avloppsvatten och därmed förenliga 

verksamheter.

Bolaget äger samtliga VA anläggningar i Munkedal 

kommun. Munkedal Vatten AB har inga anställda utan 

den dagliga driften och annan förenlig verksamhet sköts 

av det gemensamma bolaget, Västvatten AB, som svarar 

för driften av VAanläggningarna i Färgelanda, Munkedal, 

Sotenäs och Uddevalla kommun.

Topografi

Munkedal kommun är en glesbefolkad kommun med 

en större tätort och ett flertal mindre. Avstånden är 

förhållandevis långa mellan tätorterna. Terrängen 

är kuperad med mycket lera och berg i dagen. Den 

kommunala vattenförsörjningen kommer uteslutande från 

mindre grundvattentäkter som delvis är ihopkopplade. 

Avloppsreningen klaras med hjälp av flera mindre verk,  

som inte är sammankopplade.

Ägarförhållande

Munkedal Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Munkedal 

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

av det gemensamma bolaget Västvatten AB.  

Eget kapital

Bundet eget kapital
IB Aktiekapital 2 500 tkr

Årets förändring 0 tkr

UB Aktiekapital 2 500 tkr

Förvaltningsberättelse

 
Väsentliga händelser under året

Ett axplock av händelserna under 2021. 

Det har varit en noggrann bevakning av vattennivåerna i 

Munkedal under året då dessa har varit låga. Trots de låga 

vattennivåerna behövdes inget bevattningsförbud.

Inmätningar av ledningsnätet pågår för att få en bättre och 

mer tillförlitlig karta.

Flertalet vattenläckor och avloppsstopp har åtgärdats, 

servisanslutningar har byggts, spolningar har genomförts 

och frusna serviser har bytts ut. För att minska 

uppvärmningskostnaderna så har Dingle, Torreby och 

Hedekas reningsverk (ARV) försetts med luftvärmepumpar.

Torreby reningsverk har försetts med automatik för att 

flytta slam från sedimenteringsbassäng till slamlager. 

Tidigare har detta gjorts manuellt vid platsbesök.

Avluftningsröret vid externslammottagningen i Munkedals 

ARV är förlängd över tak för att förbättra arbetsmiljön för 

slamsugarpersonalen när de lämnar slam från enskilda 

brunnar.

Styrelsen har gjort en rundresa i kommunen där man bland 

annat tittade på ledningsdragningen som skett i centrum.

Ny brunn för dricksvatten har borrats vid Dingle vattenverk 

och har provpumpats med bra resultat. Bygglov för Dingle 

Vattenverk (VV) har skickats in, projekteringen är klar och 

arbetet går in i byggfas när bygglov är beviljat.

Kärnsjöns vattenverk är numera klassat som skyddsobjekt.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän, har inspekterat 

Dingle, Hällevadsholm och Fisketorps vattenverk enligt 

livsmedelslagen. Inga avvikelser noterades.

Munkedals vatten AB:s tvist med Skatteverket, gällande att 

Skatteverket anser att bolagen ska betala skatt på räntan 

för de kommunala lånen för åren 2016 - 2018 pågår i 

Kammarrätten. 

Munkedal Vatten AB genomför en utredning som utifrån en 

befolkningsprognos ska omvandlas till en VA- 

VA-abonnentprognos. Denna utredning ska påvisa vilket 

av alternativen av lokal försörjning av dricksvatten eller en 

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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hel- eller delförsörjning från Vänern via Uddevalla som 

är det bästa alternativet för Munkedals VA-abonnenter. 

Utredningen sker i samarbete med arbetet kring vatten-

försörjningsplanen där arbetet fortgår under våren 2022. 

Vattentäkten vid Kärnsjön är kommunens största och 

även den som drabbats värst under torrperioder. Hittills 

har fokus varit att utreda vad som är problemet med 

täkten och vad det finns för möjliga framtidsscenarion. 

Utredning angående kapacitetsökning av Munkedals 

avloppsreningsverk skjuts upp.

Framtida utveckling, risker och 

osäkerhetsfaktorer

För att kunna ha en långsiktig hållbar vattenförsörjning 

arbetar bolaget aktivt med effektiviseringar, framtida 

kapacitetsbehov och kännedom om befintlig status på 

verk och ledningar.

En tydlig trend är ökade myndighets-, lagoch 

kundkrav, ett behov av långsiktig klimatanpassning 

och nya säkerhetskrav kring bland annat NIS och 

informationssäkerhet. Detta är nödvändiga kostnader 

för en långsiktig trygg vattenförsörjning. Tjänster så som 

Säkerhets- och arbetsmiljöansvarig samt Miljösamordnare 

som har tillsatts inom driftbolaget Västvatten AB medför 

att bolaget bättre svarar upp till dessa krav. 

Merparten av verk och ledningsnät är gamla och det 

finns ett stort behov av underhåll och förnyelse. Med 

den samhällsutveckling som beräknas inom Munkedal 

kommun så kommer den överkapacitet som finns i verken 

idag att försvinna. 

Långsiktig planering:  För att använda kollektivets 

pengar och bolagets resurser på ett så effektivt sätt som 

möjligt behövs hela kedjan av VA-planering med VA-

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

rådgivning för fastighetsägare. För att få ett långsiktigt 

planeringsarbete med effektiva lösningar krävs ett tydligt 

samarbete mellan förvaltningar, bolag och politiken. 

Ekonomi: Enligt Svenskt Vatten kommer taxorna behöva 

höjas i snabbare takt framöver beroende på ett uppdämt 

investeringsbehov och ökande krav på vatten- och 

avloppstjänster. Dagens taxekollektiv betalar sannolikt inte 

sina kostnader, vilket beror på hur tidigare finansiering av 

anläggningar har skett (bland annat genom statliga medel).

Investeringar inom bolaget förväntas öka då kapaciteten 

på verk behöver utökas och underhållet av anläggningar 

behöver komma i fas med reinvesteringstakten.

Ett ökat finansieringsbehov för att ta hand om underhåll 

av anläggningar och ledningsnät samt utöka kapaciteten 

är en utmaning. VA-verksamheten är kapitalintensivt 

och många kommunkoncerner har en hög belåning. 

Bolaget har en hög skuldsättningsgrad och förändringar 

i ränteläget har stor påverkan på den framtida kostnads-

utvecklingen och brukningsavgiften. 

Skatteverkets granskning av ränteavdrag enligt 24 kap 

10 § Inkomstskattelagen angående inkomstdeklaration 

2016 - 2018 kan innebära ytterligare kostnader för 

kollektivet. Skatteverket har ändrat ställning i denna  

fråga och anser att räntorna som Munkedal Vatten AB 

betalar till Munkedal kommun för belåning av  

anläggningarna ska beskattas. Ärendet är i 

Kammarrätten och beslut inväntas.

Dricksvatten: Vattenförsörjningsfrågorna är viktiga i 

Munkedal. En prognostiserad hög inflyttning anstränger 

de vattenresurser som finns och nya vägar för att hitta  

mer vatten är nödvändiga. Detta diskuteras inom 

Munkedal samt mellan kommunerna i närområdet. 

Ombyggnation av vattenverket i Dingle pågår så att 

vattenuttaget kan öka. Detta ger mer vatten till Munkedal.

För att långsiktigt säkra vattentillgången utreds det om 

kapaciteten kan ökas i täkten vid Kärnsjön, som idag är 

starkt påverkad av nivåerna i sjön. Även nya vattentäkter 

utreds i vattenförsörjningsplanen. Ett ytterligarealternativ 

för långvarig vattenförsörjning är att sammankopplas 

med andra kommuner.

Behovet av rent vatten i tillräckliga kvantiteter är ständigt 

i fokus. Att trygga vattenresurserna från yttre påverkan 

är viktigt. Vattentäkter kommer säkerställas genom 

miljödomstolens tillstånd för vattenuttag och genom 

att vattenskyddsområden skyltas. Ett arbete som sker 

tillsammans med Munkedal kommun.

Avlopp: Munkedals reningsverk närmar sig sin 

belastningsgräns. I samråd med tillsynsmyndigheten 

och kommunen följer vi denna utveckling. Beroende 

på i vilken takt planerade exploateringar och VA-

utbyggnadsområden byggs ut kan verket komma att nå 

sin belastningsgräns inom en 10-årsperiod. Utredning 

behövs göras, med särskilt fokus på markförhållanden 

och recipienten (Örekilsälven), för att klargöra om 

verket kan utökas på befintlig plats. På styrelsemöte 

2021-12-07 §10 beslutades att utredningen för att utöka 
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Fokusområden är främst framtidens avloppsvattenrening, 

energi och resurshushållning samt klimat - samhälle 

-vatten. 

Miljöpåverkan

Bolaget bedriver verksamhet som till stora delar berörs av 

miljöbalken och dess förordningar. Anläggningarna omfattas 

av anmälnings- och tillståndsplikt enligt miljölagstiftningen.

För vattenverken avser tillstånden uttag av vatten och 

för reningsverken avser de behandling av hushållens 

och industrins avloppsvatten. Verksamheterna påverkar 

framför 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.

Bolagets styrelse

Munkedal Vatten AB har ingen egen personal utan köper 

framför allt sina tjänster av Västvatten AB.

Munkedal Vatten AB:s styrelse ska bestå av sju ledamöter 

och högst fem suppleanter. Kommunfullmäktige i 

kommunen utser sina representanter till styrelsen samt 

vem som ska vara ordförande respektive vice ordförande. 

Dessa utses att ingå i styrelsen under mandatperioden 

på fyra år. Styrelsen inklusive suppleanter består av en 

kvinna och elva män.

Under året har tre av fem styrelsemöten skett digitalt på 

grund av Covid-19. Alla beredningar har skett digitalt.

Resultat och ställning

Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska fastighets-

ägaren bära de nödvändiga kostnader som krävs för att 

tillhandahålla respektive vattentjänst. Detta sker genom 

att avgifter för dricksvatten, spillvatten och dagvatten 

tas ut av fastighetsägaren enligt självkostnadsprincipen. 

Det vill säga de nödvändiga kostnader som uppkommer 

för att till exempel ta hand om spillvatten finansieras via 

motsvarande avgift.

kapaciteten på Munkedals ARV skjuts upp i två år under 

förutsättning att den utökade befolkningsmängden och 

inkopplingen följer befolkningsprognosen.

Avsättning av slam från reningsverken sker i huvudsak 

som anläggningsjord. En statlig utredning tillsattes under 

2018/2019 med uppdrag att föreslå hur ett förbud mot att 

sprida avloppsslam kan utformas. Utredningen pekar på 

att avloppsslam av god kvalitet ska fortsätt kunna spridas 

på åkrar, det är därför viktigt med uppströmsarbete för 

att slammet inte ska innehålla för höga halter av metaller 

och andra miljöfarliga ämnen. Att avsätta slam som 

anläggningsjord kommer troligtvis att förbjudas. Västvatten 

bevakar slamfrågan och som det ser ut i dagsläget kommer 

avsättningskostnaderna att öka i framtiden.

Ledningsnät:  Ledningsnätet inventeras och planering av 

förnyelse genomförs för att rätt åtgärder ska kunna sättas 

in i tid och på rätt plats. Arbetet med överföringsledning till 

Gårvik/ Bergsvik fortsätter. 

Klimatförändringar ger större och intensivare regn, vilket 

resulterar i översvämningar på nätet. Arbete med att 

klimatsäkra nätet behöver prioriteras. Sannolikt kommer 

också i framtiden större krav på rening av dagvatten.

Forskning och utveckling

Västvatten är medlem i branschföreningen Svenskt 

Vatten. Verksamheten inom Svenskt Vatten Utveckling 

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

utveckling av intresse för Svenskt Vattens medlemmar. 

Målet är att främja utvecklingen av ny kunskap inom 

områdena för vattentjänsternas alla delar, stödja 

branschens behov av kompetensförsörjning samt se till att 

framtagen kunskap sprids.

Utöver branschföreningen är Västvatten med i ett antal 

andra nätverk för forskning och utveckling. Starkast 

engagemang har vi i DRICKS där Västvatten är medfinansiär 

och aktiv i arbetsgrupper. DRICKS är en centrumbildning 

för dricksvattenforskning vid Chalmers, Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds tekniska högskola 

med målet att tillsammans med andra bidra till en säkrare 

dricksvattenförsörjning.

Västvatten är även en aktiv medlem i teknikutvecklings-

klustret VA-teknik Södra. Klustret är ett samarbete mellan 

tekniska högskolor, offentlig sektor och företag. VA-teknik 

Södra har som huvudsyfte att hitta lösningar till framtidens 

utmaningar för svenska kommuner och vattentjänstbolag. 



Kostnader

Större delen av kostnaderna består av köpta tjänster från 

driftbolaget Västvatten AB. 

I Västvatten AB finns all personal. 

Finansiering och räntekostnader

Munkedal Vatten AB:s låneportfölj består av direkta lån 

(119 200 tkr) via Kommuninvest. Sedan 1 november 

2020 hanterar Munkedal Vatten AB all upplåning inom 

egen regi med ramborgen via Munkedal kommun. 

Nyupplåningen har skett under året med 17 000 tkr.

Just nu är det ett gynnsamt ränteläge och genomsnitts-

räntan har under året varit 0,23 %. Budgeterad ränta var 

0,8 %. Borgensavgiften är 0,25 %. 

 

Munkedal kommun finansierar Munkedal Vatten AB 

med 2 % 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, 

brukningsavgifter (löpande intäkter för vatten och 

avlopp) samt externa lån.

Munkedal Vatten AB • Årsredovisning 2021

Den taxefinansierade verksamheten får inte gå med vinst. 

Eventuella överuttag eller underuttag av brukningsavgifter 

redovisas som skuld/fordran till VA-kollektivet. Överuttag 

kan flyttas över till VA-fonder för specifika ändamål som 

gynnar hela kollektivet.

Årets överuttag är 1 310 tkr (2 379 tkr). Av detta sätts  

1 310 tkr till den befintliga VA-fond Kapacitetsökningar. 

Underåret har ingen aktivering av VA-fond gjorts.

Årets resultat och förslag till vinstdisponering

Munkedal Vatten AB:s resultat för räkenskapsåret  

1 januari 2021 - 31 december 2021 är 0 tkr. 

Bolaget genererar ingen vinst och således sker ingen 

ökning/minskning av sitt egna kapital.

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel. Det 

finns således inget resultat att disponera.

Intäkter

Bolagets intäkter består till största del av bruknings- och 

anläggningsavgifter från abonnenterna i taxekollektivet. 

Under året höjdes brukningsavgiften med 4,0 % och 

anläggningsavgiften höjdes med 3,0 %. Taxan beslutas 

årligen av kommunfullmäktige. 

 

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 5,9 % jämfört med föregående års utfall. 

Ökning av brukningstaxan för 2021 var 4,0 %. Detta är en 

högre ökning än förväntat vilket beror på ökad förbrukning 

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

tillbringat mer tid i hemmet under pandemin. Det är även 

en ökad förbrukning inom industrin i Munkedal. 

Kostnader 26 Mkr

Personal- 
kostnader 

1 %
Elkostnader 

9 %Slamkostnader
6 %

Ränta
 -1 %

Övriga  
driftkostnader 13 %

Avskrivningar 19 %

Material och varor  
6 %

Entreprenader  
9 %

Intäkter 26 Mkr

Övriga 
intäkter 1 % Kap. kostnads ers. 2 %

Överuttag (-) /  
underskott (+) 

-5 %

Destruktionsintäkter
 slam 5 %

Brukningsavgifter
95 %

Periodiserade
 anläggnings-

avgifter  
2 %

2021 2020
Låneskuld 119 200 tkr 102 200 tkr

Revers Munkedal kommun - -

Kommuninvest 119 200 tkr 102 200 tkr

Genomsnittlig räntebildning 1,6 år -

Genomsnittlig kapitalbildning 2,18 år -

Genomsnittlig ränta 0,23 % 1,8 %

Borgensavgift 278 tkr 97 tkr

Nyckeltal 2021 2020
Andel ägarfinansiering 2 % 2 %

Avskrivningar 
17 %

Köp från
 Västvatten AB

38 %

6
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Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2017-02-08 §6 

ska överföringsledningen Gårvik Faleby finansieras via 

Munkedal kommun. De kapitalkostnader som överförings-

ledningen upparbetar faktureras Munkedal kommun och 

kommer så göras under ledningens livslängd.

Skatt

Skatteverkets granskning av inkomstdeklaration  

2016 - 2018 har föranlett ett beslut från Skatteverket 

om att bolaget ska betala skatt för räntan på lånet via 

Munkedal kommun. Ärendet beslutades i Förvaltnings-

domstolen till förmån för Skatteverket och ligger just nu 

i Kammarrätten och väntar på beslut. Om Skatteverket 

vinner processen innebär det en extra beskattning för tre år 

på cirka 1 200 tkr.

Investeringar

Investeringar har skett med 23 083 tkr (5 941 tkr). Erlagda 

anläggningsavgifter uppgår till 1 579 tkr (1 646 tkr).

Reinvestering:  Reinvesteringar i befintliga VA-

anläggningar såsom ledningsnät, vattenverk, reningsverk 

och yttre anläggningar.

• Centrumtorget och Centrumvägen: Borrning under 

järnvägen (Centrumtorget) har genomförts och gick 

bra. Arbetet i Centrumvägen är färdigställt.

• Hensbacka reservoar: Utredning angående ökat 

behov från planerad exploateringen skall genomföras 

2022.

• Foss reservoar: Betongrenovering utförd enligt 

åtgärdsförslag från tidigare besiktning, nytt ytskydd 

utvändigt samt sprutning med dricksvattengodkänd 

cementmassa invändigt efter borttagning av 

gammal tätskiktsmatta i botten på reservoaren. 

Arbetsmiljöåtgärder i form av ny stege upp samt 

nytt räcke runt tak. Byte av avstängnings- och 

backventiler i ventilkammare. Uppfört skalskydd i 

form av panelstaket. 

• Dingle VV: Nytt borrhål har provpumpats och 

projektering av verket pågår. Ny vattendom har 

sökts för nya borrhålet med samma förutsättningar 

som den gamla brunnen. Material och ny 

betongbrunn har köpts in för färdigställande av nya 

brunnen. Bygglovshandlingar har skickats in för 

ny vattenverksbyggnad. Processchema för nya 

vattenverket är framtaget och beslutat.

• Önnebacka tryckstegring: Provisorisk omkoppling 

inne i stationen inför renovering är gjord, ledningar 

omlagda i mark utanför stationen. Nytt elskåp är 

byggt och redo att installeras. Arbete invändigt pågår 

under hösten och fortsätter även 2022.

• Ramberg VV: Projektering av nytt elskåp för 

att möjliggöra fjärrstyrning, förbereds även för 

filteranläggning. Byggnation av nytt elskåp påbörjad. 

Frekvensomriktare till pumpar inköpta för att 

möjliggöra tryckkörning och styra vattenuttaget ur 

brunnarna bättre.

• Munkedal ARV inkommande pumpstation: Utredning 

pågår.

• Munkedal ARV biosteg: Inköp av material har skett 

under året.

• Torreby ARV: Automatisering av slamuttaget.

• 300 meter spillvattenledning på Ekebackevägen och 

Baldersvägen har relinats för att minska inläckage av 

ovidkommande vatten.

• Arbetet med att lägga en extra spillvattenledning 

längs Gatesandsvägen har fortsatt.

 
Omvandling:  VA-utbyggnad enligt kommunal VA-

utbyggnadsplan eller som påkallats efter Länsstyrelsens 

beslut alternativt definierats i samband med 

tillsynsmyndighetens inventeringar.

• Tungenäset etapp 2 överföringsledning: 

Överföringsledning till Tungenäset är beslutad enligt 

KF 2017-02-08 § 6, Dnr KS 2016–105§ 39. Beslutet 

innebär att överföringsledning byggs mellan Faleby 

och Gårvik. Tills beslut fattas av Länsstyrelsen 

angående pumpstationerna byggs ledningen ut 

mellan pumpstationerna. För tillfället arbetas det med 

tillstånden gentemot Länsstyrelsen, Trafikverket samt 

markåtkomst.

• Gårvik östra: Förprojektering och planarbete pågår.

Investeringar 2021 2020
Reinvestering 14 493 3 445

Omvandling 5 743 1 019

Exploatering 2 847 1 477

Bruttoinvesteringar 23 083 5 941

Fakturerade  
anläggningsavgifter

-1  579 -1 646

Årets finansieringsbehov 
investeringar 21 504 4 295
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• Gårvik västra: Förprojektering och planarbete pågår.

• Saltkällan E3: Entreprenad påbörjades under hösten 

och planeras vara färdig till våren 2022.  

Exploatering:  VA-utbyggnad som initieras av privata  

exploatörer eller kommunens mark- och 

exploateringsverksamhet.

• Bergsvik: Förprojektering och planarbete pågår.

• Gläborg/Håby logistikcenter: planering pågår med 

entreprenör för utförandet.

• Hensbacka: Under slutet av 2021 tog exploatören 

kontakt och planeringsmöten kommer att hållas i 

början av 2022.

• Foss-Berg (Bergsäter): Entreprenad pågår.

• Korpås: Planering pågår med entreprenör och 

exploatör för utförandet.

• Solberg och Örekilsparken är klara –mindre 

återställning kvarstår. 

Anläggningsavgifter:Anläggningsavgifter har under 

perioden fakturerats till ett belopp av 1 579 tkr. Bland annat 

är det fastigheter på Tegelverksvägen som har anslutits 

men främst är det strötomter. En strötomt ligger i ett 

område som sedan tidigare är inkopplat på det kommunala 

vatten- och avloppsnätet och där en ny fastighet kopplar in 

sig. Avgiften kan avse avgifter för servis, förbindelsepunkt, 

lägenhet och tomtyta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Särredovisning av investeringar överstigande 
bolagets egna kapital

Alla projekt revideras löpande, framför allt i samband 

med budgetarbetet, vilket kan påverka särredovisningen 

och därmed initiera nya beslut av kommunfullmäktige.

Nedan sker jämförelse mot budget antagen av 

kommunfullmäktige 2020-12-07 

.
Investeringar överstigande bolagets egna kapital

Investeringar Upparbetat 
(tkr)

Budget 
(tkr)

Utförande 
(år)

Reinvesteringar

Centrumvägen 3 131 2 700 2021

Hensbacka  
reservoar

0 12 300 2023-2024

Foss reservoar 3 521 3 200 2022

Kapacitets- 
ökning VV1 1 544 5 300 2021

Inkommande 
pumpstation  
Munkedal ARV

- 4 250 2023-2024

Biosteg  
Munkedal ARV

381 3 500 2021-2022

Omvandling

Tungenäset  
(Faleby-Gårvik)1 16 384 28 100 2018-2021

Gårvik E1 östra 25 9 500 2022

Gårvik E2 västra 47 18 700 2022-2023

Saltkällan E31 5 148 4 900 2021

Exploateringar

Bergsvik1 52 29 400 2021-2022

Gläborg/Håby 
Logistikcenter

78 3 000 2022

Hensbacka 369 7 000 2023

Foss Berg 2 271 4 800 2021 

Avskrivningar

Avskrivningarna på 4 525 tkr (4 498 tkr) är lägre 

än de budgeterade 4 945 tkr, vilket beror på de låga 

investeringskostnaderna 2020 som innebar att flertalet 

aktiveringar skjuts framåt.
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Balansräkning 

Balansomslutning

Balansomslutningen är 165 893 tkr (138 105 tkr). 

Skillnaden på 27 788 tkr beror bland annat på ökning av 

anläggningstillgångar på tillgångssidan. På skuldsidan 

beror det på ökad upplåning och högre leverantörsskulder. 

Balansomslutning är summan av tillgångssidan alternativt 

summan av skulder och eget kapital i ett företags 

balansräkning.

Anläggningstillgångar

Totalt har bolaget materiella anläggningstillgångar på  

143 453 tkr (124 877 tkr).

Finansiella anläggningstillgångar består av aktier i 

intresseföretaget Västvatten AB. 

Likviditet

Bolaget har en likviditet på 154 % (216 %). 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 soliditetens beror på att taxekollektivet inte ska gå 

med vinst utan de över- eller underuttag som uppkommer 

bokas som skuld respektive fordran på kollektivet.

Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade 

reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 

balansomslutning. 

Internkontroll

Under 2021 har internkontroll genomförts inom tre 

kontrollområden: 

• Styrelse- & Ledningsgruppsbeslut

• Reserv- & Nödvatten

• IT-säkerhet (NIS)

Kontrollen visade på att de styrelse- och ledningsgrupps-

beslut som har antagits har genomförts. En lista på 

alla styrelse- och ledningsgruppsbeslut finns och 

genomgång av denna sker regelbundet på bolagets 

ledningsgruppsmöten.

Gällande Reserv- & Nödvatten så behöver informationen 

och kunskapen kring detta öka samt att det behöver arbetas 

vidare med krisberedskapsorganisationen. Området tas upp 

för kontroll igenom om några år.

NIS är en ny lagstiftning och detta område arbetas det med 

inom organisationen. Under året har bland annat utskick 

av Phisingmail skett som en del i att testa vår organisations 

IT-säkerhetskunskaper. Policy, regler och rutiner är under 

framtagande. Området tas upp för kontroll igenom om några 

år.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunen och deras bolag 

uppfylla god ekonomisk hushållning samt definiera vad 

det betyder för varje enskilt bolag. Bolagets definition av 

god ekonomisk hushållning är att de finansiella målen och 

övervägande del av verksamhetsmålen ska uppnås under 

året. 

För Munkedal Vatten AB har god ekonomisk hushållning 

uppnåtts.
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Flerårsjämförelse 
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag de 

senaste fem åren.

1. Svenskt vatten, En normallvilla ”Typhus A” omfattar ett friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, 
tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl. garage 15 m2 , tomtyta 800 m2 , vattenförbrukning 150 m3/år. 
Avgifterna redovisas inklusive moms. 
 
2. Svenskt vatten, ”Typhus B” är ett flerbostadshus som är anslutet till vatten, spillvatten- och dagvatten. 15 lägenheter, 1000 m2 
våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2000 m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3/h. Avgifterna redovisas 
inklusive moms. 

Flerårs- 
översikt 2021 2020 2019 2018 2017

Total  
omsättning 
(tkr)

26 152 23 552 23 584 23 197 22 147

Balans- 
omslutning 
(tkr)

165 893 138 105 137 637 114 310 102 147

UB lån (tkr) 119 200 102 200 102 203 81 203 76 203

Genomsnittlig 
ränta (%)

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

Årskostnad 
Typhus A 
(kr) *

10 179 9 783 9 409 9 135 9 135

Årskostnad 
Typhus B 
(kr) *

110 800 106 485 102 741 98 970 98 970

Antal läckor 
(st)

12 10 14 17 11 

Antal drift-
stopp (st)

8 8 8 3 10

Debiterad 
mängd 
vatten (%)

75 68 69 73 71
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Resultaträkning

Munkedal Vatten AB

Resultaträkning (tkr) Not Resultat 2021 Resultat 2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 23 946 21 441

Övriga rörelseintäkter 2 2 206 2 111

Summa intäkter 26 152 23 552

Rörelsens kostnader

Material och varor -1 544 -1 505

Entreprenader -2 306 -1 283

Övriga externa kostnader 3,4 -17 317 -14 296

Personalkostnader 5 -179 -123

Avskrivningar 6 -4 525 -4 498

Summa kostnader -25 871 -21 705

Rörelseresultat 281 1 847

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 7 28 7

Räntekostnader 8 -298 -1 853

Summa efter finansiella poster 11 1

Skatt på årets resultat 9 -11 -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 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

VA-anläggningar 11 96 042 97 684

Mark 12 17 0

Maskiner och tekniska anläggningar 13 8 488 8 874

Inventarier 14 485 534

Pågående investeringar 15 38 421 17 785

143 453 124 877

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 16 275 275

275 275

Summa anläggningstillgångar 143 728 125 152

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 2 107 587

Aktuell skattefodring 23 1 300

Fordringar hos Munkedal kommun 17 17 562 11 538

Fordringar hos koncernföretag inom Munkedal kommun 278 251

Underuttag VA-kollektivet 18 0 0

Övriga fordringar 873 464

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 45 113

22 165 12 953

Summa omsättningstillgångar 22 165 12 953

SUMMA TILLGÅNGAR 165 893 138 105

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 2021-12-31 2020-12-31

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

Långfristiga skulder

Lån via Kommuninvest 21 119 200 102 200

Lån av kommunen 17 0 0

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 21 931 20 845

VA-fond 22 7 839 6 569

148 970 129 614

Kortfristiga skulder

Överuttag VA-kollektivet 18 900 900

Leverantörsskulder 6 923 1 455

Skulder till Munkedal kommun 2 581 797

Skulder till koncernföretag inom Munkedal kommun 94 169

Skulder till intresseföretag 1 183 1 003

Aktuell skatteskuld 23 12 22

Övriga skulder 0 537

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 2 730 1 108

14 423 5 991

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  165 893 138 105

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

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys Not 2021 2020

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 11 1

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 25 3 981 3 368

Justering 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 3 992 3 369

Förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar -3 111 238

Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder 8 432 -2 171

Kassaflöde från den löpande verksamheten 9 313 1 436

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -23 100 -5 941

Avyttringar av finansiella tillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -23 100 -5 941

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 17 000 -3

VA-fond 1 310 1 479

Inbetalda anläggningsavgifter 1 579 2 292

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 19 889 3 768

Årets kassaflöde 6 102 -737

Likvida medel vid årets början                                        17 11 159 11 896

Likvida medel vid årets slut                                             17 17 261 11 159
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Årsredovisningen har upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen (1995:1554) och 

Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 

till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter

Prissättning för försäljning av bolagets tjänster, som 

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

sker med hänsyn till självkostnadsprincipen.

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som 

erhållits eller kommer att erhållas vid leverans till kund. 

Intäkter i form av anläggningsavgifter redovisas som 

långfristig skuld (förutbetald intäkt) och periodiseras 

linjärt över respektive anläggningstillgångs nyttjandetid. 

Första året intäktsförs 2 % av avgiften samt årets del av 

avskrivningen. Över- eller underuttag av brukningsavgifter 

redovisas som minskade alternativt ökade intäkter.

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 

prövning beräknas bli betalt.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 

anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 

avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom 

inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till 

förvärvet. 

Några räntor har ej aktiverats under året.

Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än 

en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för 

tillverkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp 

har räknats in i anskaffningsvärdet. För de materiella 

anläggningstillgångarna där skillnaden i förbrukningen av 

betydande komponenter bedömts vara väsentlig har de 

delats upp i komponenter och skrivs av separat. Flertalet 

tillgångar som övertogs från kommunen är upplagda på 

samma sätt som de övertogs.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet 

räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för 

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* 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
2021 2020

Fakturerade brukningsavgifter till  
Munkedal kommun

1 229 1 199

Fakturerade brukningsavgifter till  
koncernföretag inom Munkedal kommun

2 664 2 615

Fakturerade brukningsavgifter till övriga 20 870 19 564

Årets periodiserade anläggningsavgifter 493 442

Årets överuttag (-)/ underuttag (+)  
brukningsavgifter

-1 310 -2 379

Summa 23 946 21 441

Not 2 Övriga rörelsintäkter
2021 2020

Erhållna kommunala bidrag 634 653

Destruktionsintäkter slam –  
Koncernföretag inom Munkedal kommun

1 092 902

Destruktionsintäkter slam – övriga 91 52

Övriga intäkter 389 504

Summa 2 206 2 111

Not 3 Övriga externa kostnader
2021 2020

Köp av tjänster från Västvatten AB  
(intresseföretag)

10 044 8 489

Elkostnader 2 448 1 685

Slamkostnader 1 372 1 282

Befarade skadestånd översvämningar 2 0

Övriga driftkostnader 3 451 2 840

Summa 17 317 14 296

Not 4 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer
EY 2021 2020

Revisionsuppdrag 50 45

Andra tjänster 135 5

Summa 185 50

Not 5 Löner och ersättningar till styrelsen
2021 2020

Löner och ersättningar 149 88

(varav tantiem o.d.) 0 0

Sociala kostnader 27 22

(varav pensionskostnader) 0 0

Övriga personalkostnader 3 13

Summa 179 123

Not 6 Avskrivningar
2021 2020

Avskrivningar på VA-anläggningar 3 633 3 576

Avskrivningar på maskiner 842 870

Avskrivningar på inventarier 50 52

Summa 4 525 4 498

Not 7 Ränteintäkter
2021 2020

Ränteintäkter bankkonto 0 0

Ränteintäkter kortfristiga fordringar 28 7

Ränteintäkter skattekonto 0 0

Summa 28 7

Not 8 Räntekostnader
2021 2020

Räntekostnader till Munkedal kommun 0 1 728

Övriga räntekostnader 298 125

Summa 298 1 853

Not 9 Skatt på årets resultat
2021 2020

Skattekostnad 2021 11

Skattekostnad 2020 0 1

Summa 11 1

Skattesats för bolaget 2021 är 20,6 %,  
skattesats 2020 var 21,4 %.

Bolaget har under räkenskapsåret ej haft någon anställd 
personal. Tjänster för administration, drift och underhåll 
har köpts från Västvatten AB.
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Avstämning skatt på årets resultat
2021 2020

Ej avdragsgilla kostnader 51 4

Ej skattepliktiga intäkter 0 0

Summa 51 4

Not 10 Förslag till vinstdisposition
2021 2020

Balanserade vinst-medel 0 0

Årets resultat 0 0

Summa 0 0

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

Not 11 VA-anläggningar
2021 2020

Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärde

178 331 176 854

Årets anskaffningar 1 993 1 477

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 180 324 178 331

Ingående ackumulerade avskrivningar -80 647 -77 069

Årets avskrivningar -3 635 -3 578

Utgående ackumulerade avskrivningar -84 282 -80 647

Redovisat värde vid årets slut 96 042 97 684

Not 15 Pågående investeringar
2021 2020

Ingående nedlagda utgifter 17 785 19 433

Årets nedlagda utgifter 23 083 5 941

Under året överfört färdigställda -2 447 -7 589

Redovisat värde vid årets slut 38 421 17 785

Noter till balansräkningen

Not 13 Maskiner och tekniska anläggningar
2021 2020

Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärde

19 824 13 712

Årets anskaffningar 454 6 112

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 20 278 19 824

Ingående ackumulerade avskrivningar -10 950 -10 082

Årets avskrivningar -840 -868

Utgående ackumulerade avskrivningar -11 790 -10 950

Redovisat värde vid årets slut 8 488 8 874

Not 14 Inventarier
2021 2020

Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärde

3 150 3 150

Årets anskaffningar 0 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 3 150 3 150

Ingående ackumulerade avskrivningar -2 616 -2 564

Årets avskrivningar -49 -52

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 665 -2 616

Redovisat värde vid årets slut 485 534

Skatteverket granskar inkomstdeklarationen för år 
2016, 2017 och 2018. Ärendena pågår i Kammarrätten 
och handlar om att beskattas för räntekostnaden som 
betalades till Munkedal kommun. Om Skatteverket 
vinner processen innebär det en extra beskattning 
på cirka 1 200 tkr. Under året skedde in inbetalning 
till Skatteverket då de ej förlängde sitt anstånd. 
Anståndsräntan är en stor förklaring till skillnaderna 
mellan åren.

Upplysning: Bolaget har inga leasingavtal utan enbart 
serviceavtal.

Nyttjanderättsavtal finns med 6 mån uppsägningstid. 
Hyra 10,9 tkr/år.

Not 12 Mark
2021 2020

Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärde

0 -

Årets anskaffningar 17 -
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärde 17 -

Ingående ackumulerade avskrivningar 0 -
Årets avskrivningar 0 -
Utgående ackumulerade avskrivningar 17 -
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Not 16 Andelar i intresseföretag
Västvatten AB 556901-9622 2021 2020

Säte Uddevalla Uddevalla

Andelar av röster och kapital 11 % 11 %

IB Bokfört värde 275 275

Årets försäljning 0 0

UB Eget kapitalandel 275 275

Resultatandel 0 0

Not 19 Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter
2021 2020

Upplupna intäkter 0 24

Förutbetalda kostnader 45 89

Summa 45 113

Not 24 Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter
2021 2020

Upplupna ränteintäkter 44 40

Upplupna elkostnader december 463 177

Upplupna entreprenörskostnader 1 747 826

Upplupna underhållskostnader 0 0

Övriga upplupna driftkostnader 476 65

Summa 2 730 1 108

Uppbokat som skattefordran är inbetalning till 
Skatteverket gällande en pågående tvist som sker i 
Kammarrätten.

Not 20 Antal aktier
2021 2020

Antal Aktier (st) 2 500 2 500

Aktiekapital (tkr) 2 500 2 500

Not 23 Skattefordran/Skatteskuld
2020 2020

Aktuell skattefordran 1 300 0

Aktuell skatteskuld -12 -22

Summa 1 288 -22

Not 22 VA-fond
2020 2020

IB VA fond 3 609 5 130

Årets Överföring till VA-fond 1 310 1 479

Överfört till upplösning av VA-fond 0 - 3000

UB VA-fond 4 919 3 609

Upplösning VA-fond

Överfört till upplösning av VA-fond 2 960 3 000

Upplösning VA-fond -40 -40

Summa 2 920 2 960

Totalsumma 7 839 6 569

Not 17 Fordringar/lån av kommunen

2021 2020

Likvida medel kommunens 
bankkonto

17 261 11 159

Beviljad kredit 2 000 2 000

Utnyttjad kredit 0 0

Övrig fordran 
Munkedal kommun

301 379

Summa 17 562 11 538

Not 18 Överuttag/underuttag VA-kollektivet
2021 2020

Överfört till VA-fond 2021 -1 310

Överuttag VA-kollektivet 2021 1 310

Överfört till VA-fond 2020 -1 479 -1 479

Överuttag VA-kollektivet 2020 2 379 2 379

Överfört till VA-fond 2019 -566 -566

Överuttag VA-kollektivet 2019 566 566 

Överfört till VA-fond 2018 -914 -914

Överuttag VA-kollektivet 2018 914 914

Överfört till VA-fond 2017 -730 -730

Överuttag VA-kollektivet 2017 730 730

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

Överuttag VA-kollektivet 2016 5 022 5 022

Justering 2016 1 1

Överuttag VA-kollektivet 2015 92 92

Underuttag VA-kollektivet 2014 -3 302 -3 302

Överuttag VA-kollektivet 2013 297 297

Överuttag VA-kollektivet 2012 810 810

Summa 900 900

Not 21 Externa lån
2020 2020

Kommuninvest 119 200 102 200

Summa 119 200 102 200

All upplåning sker i dagsläget via Kommuninvest.

VA-fond består av två olika fonder: ”Minska sårbarheten 
vid stor nederbörd” 1 564 tkr och ”Kapacitetsökningar i 
Munkedal vattennät” 3 355 tkr.

 Bolaget har en kredit genom utnyttjande av 
checkkredit via kommunens kontosystem. Bolaget 
har inte ställt någon säkerhet för koncernkontokrediten.
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Inga övriga händelser sedan balansdagen är av sådan art 

att de ger en väsentlig ekonomisk vinning eller förlust. 

Händelser efter balansdagen

Not 26 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2021 2020

Ställda panter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga

Not 25 Tilläggsupplysningar till kassa- 
flödesanalysen

2021 2020

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet med mera

Avskrivningar 4 525 4 498

Årets periodiserade/upplösta anlägg-
ningsavgifter

-493 -1 089

Årets periodiserade/upplösning VA-
fond

-40 -40

Årets uppbokade skatt -11 -1

Summa 3 981 3 368
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Styrelsens underskrifter
Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman 2022-04-11  för fastställelse.
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Munkedal Vatten AB, org.nr 556901-9648

Rapport om årsredovisningen  

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Munkedal 
Vatten AB för räkenskapsåret 2021.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Munkedal Vatten ABs finansiella 
ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Munkedal Vatten AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.  

 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:  

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten.  

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Munkedal Vatten AB för räkenskapsåret 2021 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Munkedal Vatten AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-
gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medels-
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-
ligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

 

Göteborg den dag som framgår av min elektroniska underskrift  

Ernst & Young AB   

 

Hans Gavin  
Auktoriserad revisor  
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GRANSKNINGSRAPPORT  
 
Till bolagsstämman i Munkedal Vatten AB  Org.nr 556901-9648 
Till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom 
 
 
 
Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2021. Granskningen har utförts i enlighet med 
bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi har 
planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.  
 
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning föreligger inte.  
 
En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en 
granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse.  
 
 
 
 
Datum och signatur i enlighet med digital underskrift 
 
 
 
Claes Hedlund      
Av kommunfullmäktige      
utsedd lekmannarevisor        

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
31

74
21

ef
-9

59
d-

4a
6f

-b
42

a-
fa

db
37

3b
18

41



Sotehuvud-Fykan Foto: Thomas Ahl



Sotenäs Vatten AB 
Årsredovisning för 
räkenskapsåret 2020
Organisationsnummer 559084-8064

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

Innehållsförteckning

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

1 vattenverk 
13 tryckstegsstationer
4 reservoarer
3 reningsverk
99 pumpstationer 

Sotenäs
2020 2020 2019

Antal anslutna personer till  
vattenledningsnätet1, 2/ 

spillvattennätet1, 2 

st 7 171/7 039 7 082/6 955 7 112/7 001

Ledningslängd totalt km 446,9 447,5 447,4

Nylagda/omlagda 
ledningar (totalt)

km 0,2/0,43 1,7/2 5,5/0,8

Ledningsnätets förnyelsetakt gång/år 1/1 039 1/224 1/559

Totalt antal rörbrott/vattenläckor st 17 16 17

Totalt antal avloppsstopp st 11 8 13

Producerad mängd vatten m3 1 401 846 1 344 093 1 391 719

Andel läckage av renvatten  
(ej debiterat vatten)

% 19 17 20

Renad (behandlad) mängd 
avloppsvatten

m3 1 743 814 2 101 929 2 013 686

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

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

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

Snittledningslängden 
för en ansluten 
Sotenäsbo är 63 meter. 

Genomsnittskunden i 
Sverige har 22 meter 
ledning. 

Jordartskarta

Vad kostar ditt  
vatten och avlopp?

Flerbostadshus: 

Villa: 

Fast avgift för  
vatten och avlopp

6 625 kr/år

6 625 kr/år

Avgift per tillkommande 
bostadsenhet

Avgift för dagvatten  
från fastighet

Fast avgift för  
vatten och avlopp

3 040 kr/år

3 040 kr/år

Avgift per  
bostadsenhet

(ingår i fast avgift)

(ingår i fast avgift)

Avgift för dagvatten  
från fastighet (800m2)

Rörlig avgift för 
vatten och avlopp

23,76 kr/kbm & år

23,76 kr/kbm & år

Rörlig avgift för 
vatten och avlopp
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Information om verksamheten

Sotenäs Vatten är huvudman för den allmänna 

vattenförsörjningen och avloppshanteringen i 

kommunen, vilket omfattar att producera och distribuera 

vatten av god kvalitet samt rena avloppsvatten och 

därmed förenliga verksamheter. 

Bolaget äger samtliga VA anläggningar i Sotenäs 

kommun. Sotenäs Vatten AB har inga anställda utan den 

dagliga driften och annan förenlig verksamhet sköts av 

det gemensamma bolaget, Västvatten AB, som svarar 

för driften av VAanläggningarna i Färgelanda, Munkedal, 

Sotenäs och Uddevalla kommun.

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.

Den kommunala vattenförsörjningen kommer uteslutande 

från två sammankopplade ytvattentäkter och kommunens 

dricksvattenförsörjning sker från ett större vattenverk. 

Avloppsreningen klaras med hjälp av två större verk samt 

ett mindre verk.

Sotenäs kommun har ett omfattande ledningsnät med 

förhållandevis korta ledningssträckor på grund av 

satsningen på de två större reningsverken (ARV) samt 

att nybyggnationen är koncentrerad kring centralorterna. 

Undantag finns i två längre överföringsledningar.

Ägarförhållande

Sotenäs Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Sotenäs 

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

av det gemensamma bolaget Västvatten AB.

Förvaltningsberättelse

Eget kapital

Väsentliga händelser under året

Ett axplock av händelserna under 2021.

Ett flertal vattenläckor och avloppsstopp har åtgärdats, 

servisanslutningar har byggts, huvudventilen vid Stallen 

Bohus-Malmön har bytts ut och avrinningen från 

dagvattenmagasinet har fått fördröjning.

Flertalet vattenmätare har bytts ut då de har frusit sönder 

hos kunder.

I slutet av juli kom det ett 100 års regn i Sotenäs vilket 

resulterade i ett flertal översvämningar. Ett forum 

tillsammans med Sotenäs kommun, Sotenäsbostäder, 

Räddningstjänsten och Trafikverket har startats upp för 

att se på vilka förbättringsåtgärder som kan göras för att 

minska belastningen vid stora regn och dess påverkan 

i framtiden. Länsstyrelsen har godkänt en reviderad 

åtgärdsplan för ledningsnätet som förhoppningsvis gör att 

källaröversvämningar i framtiden minskas.

Förhandlingar med försäkringsbolagen pågår gällande 

skyfallet 2017 och 2021.

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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Under året så har det inträffade ett flertal händelser som 

påverkat reningsverk och pumpstationer (PST) negativt. 

Bland annat fick Omholmens reningsverk ta emot en stor 

mängd matolja och pumparna har haft ett onormalt hårt 

slitage p.g.a. belastning och diverse annat krångel. Detta 

har föranlett renoveringar av el, automation, mekanik och 

slamsugning av pumpstationer för att få bort allt material 

som inte ska vara där samt att nya pumpar har monterats.

Länsstyrelsen har skickat en skrivelse och önskar svar på 

olika frågeställningar kopplat till långsiktighet, kapacitet, 

driftstörningar, luktklagomål med mera angående 

Omholmen. En kortsiktig plan finns för åtgärder både för 

att förbättra reningen och för att minska luktproblemen. 

Det är dock svårt att göra tillfredsställande åtgärder inom 

nuvarande process.En långsiktig plan har arbetats fram 

under 2021 och arbetet fortsätter under 2022 för att 

fastställa denna plan.

Utredningen angående Sotenäs avloppsreningsverk tar 

ett samlat grepp om problematiken kring dagens verk. 

Tillståndet för Hunnebostrands reningsverk behöver ökas 

vilket gör att alla anslutningar utanför verksamhetsområde 

nekas för tillfället. Omholmen har kapacitetsmarginal mot 

tillståndet, men reningsprocessen är inte optimal vilket 

gör att de årliga tillståndsvärdena på utgående vatten inte 

uppfylls för vissa av kraven. Man har jobbat med flera olika 

alternativ och i slutet av året valde Sotenäs Vatten AB 

styrelse att gå vidare med alternativet ett nytt verk som 

ersätter de befintliga. Ärendet är skickat till kommunen.

Länsstyrelsen förelade Sotenäs kommun att bestämma 

verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och 

dagvatten gällande Kungskullen. Tidigt i år fastställdes 

detta även av Mark- och miljödomstolen. Detta område 

skulle enligt exploateringsavtal bildat en GA. Sotenäs 

Vatten AB har nu diskussioner med den nuvarande ägaren 

av ledningsnätet och kommer ta över det befintliga VA-

nätet. Anläggningsavgifter kommer faktureras enligt 

gällande taxa.

Styrelsen har gjort en rundresa i kommunen där man 

bland annat besökte Dale vattenverk och tittade på det 

nya dämmet.

Helhetsbedömning för dämmet vid Tåsteröd är klar och 

inskickad till Länsstyrelsen. Den ska göras var tionde 

år. Slutsatsen är att dammanläggningen bedöms ha en 

tillfredställande säkerhet.  

Smithebackens pumpstation på Malmön, som pumpar 

vidare mot Omholmen via Tullboden och Tången, ger inte 

det flöde som utlovades i entreprenaden. Efter piggning 

av ledningen ökade flödet till strax under det ursprungliga 

beräknade flödet. För att hålla flödet kommer piggning 

ske årligen.

Vid Smögens vattentorn är en skylt uppsatt som på 

svenska, engelska och tyska talar om att området är 

avstängt. Information har även gått ut på hemsida, sociala 

medier och via sms till boende i närområdet. En utredning 

avseende möjliga placeringar för en ny reservoar pågår.

Sotenäs vatten AB:s tvist med Skatteverket, gällande att 

Skatteverket anser att bolagen ska betala skatt på räntan 

för de kommunala lånen för åren 2017 - 2018 pågår i 

Kammarrätten.

Framtida utveckling, risker och osäkerhetsfaktorer

Den framtida utvecklingen i Sotenäs Vatten AB präglas 

framför allt av åtgärder för att kunna rena avloppsvattnet 

på ett betryggande sätt och åtgärder för att trygga den 

långsiktiga vattenförsörjningen.

Merparten av verk och ledningsnät inom kommunen 

är gamla och det finns ett stort behov av underhåll  

och förnyelse. Redan idag har kapaciteten på ett verk 

slagit i taket, reningsprocessen på det andra verket är 

komplicerad och alla tillståndsgivna värden kan inte 

hållas. Att lösa reningsverksproblematiken är högt 

prioriterat och har arbetats med intensivt under 2021.

För att kunna ha en långsiktig hållbar vattenförsörjning 

arbetar bolaget aktivt med effektiviseringar, framtida 

kapacitetsbehov och kännedom om befintlig status på 

verk och ledningar.

En tydlig trend är ökade myndighets-, lag och 

kundkrav, ett behov av långsiktig klimatanpassning 

och nya säkerhetskrav kring bland annat NIS och 

informationssäkerhet. Detta är nödvändiga kostnader 

för en långsiktig trygg vattenförsörjning. Tjänster så som 

Säkerhets- och arbetsmiljöansvarig samt Miljösamordnare 

som har tillsatts inom driftbolaget Västvatten AB medför 

att bolaget bättre svarar upp till dessa krav. 

Sotenäs kommun har en försörjningsprognos av vatten 

och avlopp som inte följer befolkningsprognosen. Detta 

beror på att andelen delårsboende och fritidsfastigheter 

är stort i kommunen och denna problematik behöver 

vara i fokus för att kunna hantera ökad vatten- och 
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avloppsmängd under sommarmånaderna.

Långsiktig planering: För att använda kollektivets 

pengar och bolagets resurser på ett så effektivt sätt som 

möjligt behövs hela kedjan av VA-planering med VA-

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

rådgivning för fastighetsägare. För att få ett långsiktigt 

planeringsarbete med effektiva lösningar krävs ett tydligt 

samarbete mellan förvaltningar, bolag och politiken. 

Ekonomi: Enligt Svenskt Vatten kommer taxorna behöva 

höjas i snabbare takt framöver beroende på ett uppdämt 

investeringsbehov och ökande krav på vatten- och 

avloppstjänster. Dagens taxekollektiv betalar sannolikt 

inte sina kostnader, vilket beror på hur tidigare finansiering 

av anläggningar har skett (bland annat genom statliga 

medel).

Investeringar inom bolaget förväntas öka då kapaciteten 

på verk behöver utökas och underhållet av anläggningar 

behöver komma i fas med reinvesteringstakten.

Ett ökat finansieringsbehov för att ta hand om underhåll 

av anläggningar och ledningsnät samt utöka kapaciteten 

är en utmaning. VA-verksamheten är kapitalintensivt 

och många kommunkoncerner har en hög belåning.

Bolaget har en hög skuldsättningsgrad och förändringar 

i ränteläget har stor påverkan på den framtida kostnads-

utvecklingen och brukningsavgiften. 

Skatteverkets granskning av ränteavdrag enligt 24 kap 10 

§ Inkomstskattelagen angående inkomstdeklaration  

2017 - 2018 kan innebära ytterligare kostnader för 

kollektivet. Skatteverket har ändrat ställning i denna fråga 

och anser att räntorna som Sotenäs Vatten AB betalar 

till Sotenäs kommun för belåning av anläggningarna ska 

beskattas. Ärendet är i Kammarrätten och beslut inväntas.

Dricksvatten: Råvattentäkten Tåsteröds vatten har idag 

för stor tillförsel av näringsämnen via dess tillflöden. 

För att reducera detta krävs renovering av befintliga 

våtmarker och eventuellt nyanläggning av en ny våtmark 

vid det största tillflödet till sjön för att få en bättre 

status på Tosteröds vatten på lång sikt. Den aktuella 

situationen i råvattentäckterna innebär att man bör 

anpassa dricksvattenberedningen vid Dale vattenverk 

genom att införa ett biologiskt behandlingssteg, ett sådant 

processteg är en investering i nivån 17 - 20 miljoner. 

Om det pågående projektet med en landbaserad odling 

av ca 100 000 ton lax/år blir av så kommer det att bli 

nödvändigt med en översyn av tillgången på framför allt 

råvatten för att kommunen ska ha möjlighet till fortsatt 

expansion och inflyttning. Kontroll och övervakning av 

Dämmena vid båda sjöarna är en fortlöpande process, i 

linje med ny lagstiftning.

Avlopp: Reningsverken Omholmen och Hunnebostrand är 

idag hårt belastade. Hänsyn/förankring kring detta måste 

tas i samband med all utbyggnad i kommunen. Arbete/

utredning kring lämpliga åtgärder för vår avloppshantering 

i framtiden har slutförts under året. Styrelsens inriktnings-

beslut ska under kommande år diskuteras och förankras 

med kommunen.

Omholmens reningsverk har en komplicerad renings-

process för att rena vattnet. Verket har svårigheter att nå 

gränsvärden för utgående vatten som är satta för verket 

och det finns ett större upprustningsbehov av verket. 

Hunnebostrands och Todderöds reningsverk är sommartid 

hårt belastade och Hunnebostrands reningsverk har inte 

kapacitet att ansluta fler abonnenter. Ökar belastningen 

behöver verket utökas med ytterligare krav på hantering 

av avloppsvatten i form av kväverening, vilket erfordrar ett 

nytt tillstånd.

En utbyggnad av kommunikationen till våra yttre 

anläggningar, främst pumpstationer, är nödvändig ur ett 

drift- och miljöperspektiv.

Den statliga utredningen om hantering av avloppsslam 

som presenterades 2020 har ännu inte resulterat i några 

konkreta framtida krav. Slamfrågan är ständigt aktuell och 

vi behöver vara förberedda på förändrade kostnader och/

eller krav på annan hantering av vårt slam.

Ledningsnät: Ledningsnätet inventeras och planering för 

förnyelse genomförs för att rätt åtgärder ska kunna sättas 

in i tid och på rätt plats.

Arbetet med gamla ledningsrätter och ledningar utan 

rättigheter förväntas fortgå många år framöver då flera 

ledningar i Sotenäs ligger på fastigheter utan rättigheter. 

Arbetet med att flytta sådana ledningar innebär 

omprioriteringar i både tid och pengar. 

Ett strukturerat arbete för att reducera 

saltvatteninträngningar i ledningsnätet krävs. Detta för 

att reducera mängden ovidkommande vatten samt för att 

skydda de biologiska processtegen vid verken.

Klimatförändringar ger större och intensivare regn, vilket 

resulterar i översvämningar på nätet. Arbete med att 

klimatsäkra nätet behöver prioriteras. Sannolikt kommer 
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också i framtiden större krav på rening av dagvatten. 

Höjning av havsnivån ökar risken för saltvatteninträngning.

Forskning och utveckling

Västvatten är medlem i branschföreningen Svenskt 

Vatten. Verksamheten inom Svenskt Vatten Utveckling 

(SVU) är till stor del inriktad mot tillämpad forskning 

och utveckling av intresse för Svenskt Vattens 

medlemmar. Målet är att främja utvecklingen av ny 

kunskap inom områdena för vattentjänsternas alla delar, 

stödjabranschens behov av kompetensförsörjning samt se 

till att framtagen kunskap sprids.

Utöver branschföreningen är Västvatten med i ett 

antal andra nätverk för forskning och utveckling. 

Starkast engagemang har vi i DRICKS där Västvatten är 

medfinansiär och aktiv i arbetsgrupper. DRICKS är en 

centrumbildning för dricksvattenforskning vid Chalmers, 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds tekniska 

högskola med målet att tillsammans med andra bidra till 

en säkrare dricksvattenförsörjning.

Västvatten är även en aktiv medlem i teknikutvecklings-

klustret VA-teknik Södra. Klustret är ett samarbete mellan 

tekniska högskolor, offentlig sektor och företag. VA-teknik 

Södra har som huvudsyfte att hitta lösningar till framtidens 

utmaningar för svenska kommuner och vattentjänstbolag. 

Fokusområden är främst framtidens avloppsvattenrening, 

energi och resurshushållning samt klimat - samhälle - 

vatten.

Miljöpåverkan

Bolaget bedriver verksamhet som till stora delar berörs 

av miljöbalken och dess förordningar. Anläggningarna 

omfattas av anmälnings- och tillståndsplikt enligt 

miljölagstiftningen.

För vattenverken avser tillstånden uttag av vatten och 

för reningsverken avser de behandling av hushållens 

och industrins avloppsvatten. Verksamheterna påverkar 

framför 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.

Bolag och styrelse

Sotenäs vatten AB:s styrelse ska bestå av fem ledamöter 

och högst tre suppleanter. Kommunfullmäktige i 

kommunen utser sina representanter till styrelsen samt 

vem som ska vara ordförande respektive vice ordförande. 

Dessa utses att ingå i styrelsen under mandatperioden 

på fyra år. Styrelsen inklusive suppleanter består av en 

kvinna och sju män.

Under året har tre av fem styrelsemöten skett digitalt på 

grund av Covid-19. Alla beredningar har skett digitalt.

Resultat och ställning

VA-verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen 

vilket innebär att de nödvändiga kostnaderna som krävs 

för att tillhandahålla respektive vattentjänst ska inansieras 

via motsvarande intäkt. Det vill säga de nödvändiga 

kostnader som uppkommer för att till exempel ta hand om 

spillvatten finansieras via motsvarande avgift. 

Den taxefinansierade verksamheten får inte gå med vinst. 

Eventuella överuttag eller underuttag av brukningsavgifter 

redovisas som skuld/fordran till VA-kollektivet. Överuttag 

kan flyttas över till VA-fonder för specifika ändamål som 

gynnar hela kollektivet.

Årets överuttag uppgår till 133 tkr (2 774 tkr). Totalt är 

ackumulerat underuttag 887 tkr (1 020 tkr), se not 17. 

Överuttaget är för att återställa tidigare års underuttag.

Årets resultat och förslag till vinstdisponering

Sotenäs Vatten AB:s resultat för räkenskapsåret 1 januari 

2021- 31 december 2020 är 0 tkr. 

Bolaget genererar ingen vinst och således sker ingen 

ökning/minskning av sitt egna kapital.

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel.  

Det finns således inget resultat att disponera.

Intäkter

Bolagets intäkter består till största del av bruknings- och 

anläggningsavgifter från abonnenterna i taxekollektivet. 

Under året höjdes brukningsavgiften med 9,0 % och 

anläggningsavgiften med 5,0 %. Taxan beslutas årligen 

av kommunfullmäktige.
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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 9,2 % jämfört med föregående årsutfall. 

Ökning av brukningstaxan för 2021  var 9,0 %. 

 
Kostnader

Sotenäs Vatten AB har ingen egen personal utan köper 

sina tjänster av Västvatten AB.

Större delen av kostnaderna består av köpta tjänster från 

driftbolaget Västvatten AB samt avskrivningar. 

I västvatten finns all personal. 

Kostnader 67 Mkr

 

Finansiering och räntekostnad

Sotenäs kommun AB:s låneportfölj består av direkta lån 

(243 000 tkr) via Kommuninvest. Sotenäs Vatten AB 

sköter sin egen finansiering med ramborgen via Sotenäs 

kommun. Ingen nyupplåning har skett under året.

2021 2020
Låneskuld 243 000 tkr 243 000 tkr

Långivare
Kommun- 

invest
Kommun- 

invest

Genomsnittlig räntebindning 2,29 3,21

Genomsnittlig kapitalbindning 2,29 3,21

Genomsnittlig ränta (%) 0,55 0,52
 

Just nu är det ett gynnsamt ränteläge och genomsnittsräntan 

har under året varit 0,55 %. Budgeterad ränta var 0,7 %. 

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, brukningsavgifter 

(löpande intäkter för vatten och avlopp) samt externa lån.

 
Skatt

Skatteverkets granskning av inkomstdeklaration 2017 

- 2018 har föranlett ett beslut från Skatteverket om att 

bolaget ska betala skatt för räntan på det dåvarande lånet 

via Sotenäs kommun. Ärendet pågår i Kammarrätten. 

Om Skatteverket vinner processen innebär det en extra 

beskattning på cirka 350 tkr.

Investeringar

Investeringar har skett med 29 834 tkr (20 816 tkr). Erlagda 

anläggningsavgifter uppgår till 6 286 tkr (8 475 tkr).

Investeringar 2021 2020
Reinvestering 17 480 16 072

Omvandling 12 303 744

Exploatering 51 4 000

Bruttoinvesteringar 29 834 20 816

Fakturerade  
anläggningsavgifter

-6 286 -8 475

Årets finansieringsbehov 
investeringar 23 548 12 341

Periodiserade  
anläggningsavgifter  

4 %

Destruktionsintäkter slam
 1 %

Brukningsavgifter  
92 %

Överuttag (-) / underskott (+)  
0 %

Upplösning  
investeringsfond  

3 %

Entreprenader 
5 %

Elkostnader
 8 %

Avskrivningar  
22 %

Material och varor  
6 %

Köp från  
Västvatten

33 %

Övriga driftkostnader  
20 %

Räntekostnader 
2 %

Slam  
4 %

Nyckeltal 2020 2019
Andel ägarfinansiering 1 % 1 %

Intäkter 67 Mkr



har tillkommit efter domstolsbeslut om 

verksamhetsområde.

• Ellene 2:28: Ledningar till och inom området utfördes 

2020. Nya fastigheter har tillkommit 2021 och 

projektering av tillkommande ledningar har påbörjats.

Anläggningsavgifter: Anläggningsavgifter har under 

perioden fakturerats till ett belopp av 6 286 tkr. Det är 

främst strötomter som har fakturerats. En strötomt ligger i ett 

område som sedan tidigare är inkopplat på det kommunala 

vatten- och avloppsnätet och där en ny fastighet kopplar in 

sig. Avgiften kan avse avgifter för servis, förbindelsepunkt, 

lägenhet och tomtyta.

Särredovisning av investeringar  
överstigande bolagets egna kapital

Alla projekt revideras löpande, framför allt i samband med 

budgetarbetet, vilket kan påverka särredovisningen och 

därmed initiera nya beslut av kommunfullmäktige. Nedan 

sker jämförelse mot budget antagen av kommunfullmäktige 

2020-12-10.

Investeringar överstigande bolagets egna kapital

Investeringar Upparbetat 
(tkr)

Budget 
(tkr)

Utförande 
(år)

Reinvesteringar

Klippsjön dagvatten1) 876 5 700 2021

Postgatan/  
Höjdlyckegatan

- 8 100 2022

Myrvägen 
Bohus-Malmön

- 4 000 2023

Smögens VT1) 3  291 4500 2020

Dämme Lilla Dale 
vatten1) 8 014 7 700 2020-2021

Omholmen och 
Hunnebo ARV  
resrevkraft

- 2 500 2022-2024

Omholmen ARV 
biotorn   

321 22 000 2023-2024

Renshantering ARV 236 5 000 2021-2022

Omvandlingsområden

Hästskobacke 
Bohus-Malmön

13 290 12 100 2021

Kroken 1 116 9 700 2022

Exploateringar

Ellene 2:38 3 547 4 100 2020

1) Smögens Vattentorn är i större behov av renovering och nytt 
åtgärdsförslag är under framtagande. Avvaktar budgetanslag tills 
åtgärdsförslaget är klart.
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Reinvesteringar: Reinvesteringar i befintliga VA-

anläggningar såsom ledningsnät, vattenverk, reningsverk 

och yttre anläggningar.

• Klippsjön dagvatten: Syftet med projektet är att 

leda bort dagvatten som idag tas om hand lokalt, 

projektering pågår men utförandet har flyttats fram till 

fördel för skyfallsdrabbade gator.

• Postgatan/Höjdlyckegatan: Ny dagvattenledning 

för att minska mängden ovidkommande vatten samt 

omläggning av gamla ledningar. Efter sommarens 

skyfall har prioriteringen mellan detta projekt och 

Myrvägen kastats om.

• Myrvägen Bohus-Malmön: Ny dagvattenledning för 

att minska mängden ovidkommande vatten.

• Smögens vattentorn: på grund av risk för nedfallande 

föremål har stängsel och skyltar satts upp.

• Dämmet Lilla Dale vatten: Nytt dämme utanför det 

gamla har byggts under perioden.

• Omholmen och Hunnebo ARV reservkraft: framflyttad.

• Omholmen biotorn: utredning om ARV framtid pågår, 

framflyttad.

• Omholmen ARV renshantering: Arbetsmiljö. Kalkyl 

under framtagande.

• Omholmen ARV: Byte fasadklädsel.

• Hunnebo ARV: Slamavvattning.

• Klevån PST: Ny pumpstation har ersatt den gamla 

som lutade och riskerade att rasa.

• Todderöd: Relining av spillvattenledningar och serviser 

under hösten.

Omvandling: VA-utbyggnad enligt kommunal VA-

utbyggnadsplan eller som påkallats efter länsstyrelsens 

beslut alternativt definierats i samband med 

tillsynsmyndighetens inventeringar.

• Hästskobacke Bohus-Malmön: Entreprenad har 

pågått under hela 2021 och planeras vara färdig i 

början av 2022.

• Kroken: utförs efter Hästskobacke.

Exploatering: VA-utbyggnad som initieras av 

privata exploatörer eller kommunens mark- och 

exploateringsverksamhet.

• Undersökningskostnad för området Kungskullen 



Avskrivningar

Avskrivningarna på 14 662 tkr (14 129 tkr) är lägre än 

de budgeterade 14 945 tkr, vilket beror på en lägre 

investeringstakt samt aktivering senare än budgeterat.

Balansräkningen

Balansomslutning

Balansomslutningen är 361 438 tkr (355 377 tkr).

Skillnaden på 6 061 tkr beror bland annat på ökning av 

anläggningstillgångar på tillgångssidan. På skuldsidan beror 

det på högre förutbetalda intäkter från anläggningsavgifterna 

och avsättning på grund av översvämningen.

Balansomslutning är summan av tillgångssidan alternativt 

summan av skulder och eget kapital i ett företags 

balansräkning.

Anläggningstillgångar

Totalt har bolaget materiella anläggningstillgångar på   

338 083 tkr (322 910 tkr).

Finansiella anläggningstillgångar består av aktier i 

intresseföretaget Västvatten AB.

Likviditet

Bolaget har en likviditet på 173 % (260 %). Likviditet är ett 

mått på kortsiktig betalningsförmåga och vid 100 % är de 

likvida medlen lika stora som de kortfristiga skulderna.

Likviditet beräknas genom att omsättningstillgångarna 

delas med kortfristiga skulder.

Soliditet

Soliditet är ett mått på bolagets långsiktiga betalningsförmåga. 

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

beror på att taxekollektivet inte ska gå med vinst utan de 

över- eller underuttag som uppkommer bokas som skuld 

respektive fordran på kollektivet.

Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital och 

obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i 

procent av balansomslutning.

Internkontroll

Under 2021 har internkontroll genomförts inom tre 

kontrollområden:

•  Styrelse- & Ledningsgruppsbeslut

• Reserv- & Nödvatten

• IT-säkerhet (NIS)

Kontrollen visade på att de styrelse- och ledningsgruppsbeslut 

som har antagits har genomförts. En lista på alla styrelse- och 

ledningsgruppsbeslut finns och genomgång av denna sker 

regelbundet på bolagets ledningsgruppsmöten.

Gällande Reserv- & Nödvatten så behöver informationen och 

kunskapen kring detta öka samt att det behöver arbetas vidare 

med krisberedskapsorganisationen. Området tas upp för 

kontroll igenom om några år.

NIS är en ny lagstiftning och detta område arbetas det med 

inom organisationen. Under året har bland annat utskick 

av Phisingmail skett som en del i att testa vår organisations 

IT-säkerhetskunskaper. Policy, regler och rutiner är under 

framtagande. Området tas upp för kontroll igenom om några 

år.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunen och deras bolag 

uppfylla god ekonomisk hushållning samt definiera vad 

det betyder för varje enskilt bolag. Kommunens antagna 

mål för god ekonomisk hushållning för Sotenäs Vatten AB 

är att andel debiterad mängd vatten av producerad mängd 

vatten ska vara minst 80 %. 

För Sotenäs Vatten AB har god ekonomisk hushållning 

uppnåtts.
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Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. 

*2019 genomfördes en kundundersökning, dock framgår 
inget specifikt index för kundnöjdhet. Kundundersökning 
genomförs vart 3:e år.

Flerårs- 
översikt 2021 2020 2019 2018 2017

Total  
omsättning (tkr)

67 335 58 931 60 125 59 001 55 855

Balans- 
omslutning (tkr)

361 438 355 377 350 185 334 573 329 460

UB lån (tkr) 243 000 243 000 245 000 236 000 235 838

Genomsnittlig 
ränta (%)

0,55 0,52 0,47 0,13 0,6

Årskostnad  
Typhus A (kr) ** 10 189 9 350 9 350 8 570 8 385

Årskostnad  
Typhus B (kr) ** 96 710 88 670 84 390 81 270 79 460

Driftkostnad/
abonnemang 
(kr)

10 658 9 393 9 677 9 602 9 127

Antal läckor (st) 17 16 17 34 26

Antal driftstopp 
(st)

11 8 13 83 10

Kundnöjdhets-
index*

- - - -

Förtroende för 
kranvatten

- - 83 % - -

Förtroende för 
att avlopps-
vatten renas 
tillräckligt

- - 63 % - -

Debiterad 
mängd vatten 
(%)

81 83 80 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, spillvatten- och dagvatten. 15 lägenheter, 1000 m2 
våningsyta, 800 m2 tomtyta, vattenförbrukning 2000 m3/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m3/h. Avgifterna redovisas 
inklusive moms. 
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Resultaträkning

Sotenäs Vatten AB

Resultaträkning (tkr) Not Resultat 2021 Resultat 2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 66 416 58 229

Övriga rörelseintäkter 2 919 702

Summa intäkter 67 335 58 931

Rörelsens kostnader

Material och varor -3 782 -4 328

Entreprenader -3 413 -2 898

Övriga externa kostnader 3,4 -43 948 -36 133

Personalkostnader 5 -226 -170

Avskrivningar och utrangeringar 6 -14 662 -14 129

Summa kostnader -66 031 -57 658

Rörelseresultat 1 304 1 273

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 7 37 20

Räntekostnader 8 -1 338 -1 281

Summa efter finansiella poster 3 12

Skatt på årets resultat 9 -3 -12

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 2021-12-31 2020-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

VA-anläggningar 11 284 983 286 614

Maskiner och tekniska anläggningar 12 16 538 15 607

Inventarier 13 495 496

Pågående investeringar 14 36 067 20 193

338 083 322 910

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 15 725 725

725 725

Summa anläggningstillgångar 338 808 323 635

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 4 445 5 639

Skattefodringar 24 345

Fordringar hos Sotenäs kommun 16 14 941 23 763

Fordringar hos koncernföretag inom Sotenäs kommun 1 069 93

Underuttag VA-kollektivet 17 887 1 020

Övriga fordringar 12 284

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 931 943

22 630 31 742

Summa omsättningstillgångar 22 630 31 742

SUMMA TILLGÅNGAR 361 438 355 377

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 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 19 2 500 2 500

2 500 2 500

Fritt eget kapital

Årets resultat 0 0

0 0

Summa eget kapital 2 500 2 500

Avsättningar

Övriga avsättningar 20 4 978 1 706

4 978 1 706

Långfristiga skulder

Lån av Kommuninvest 21 243 000 243 000

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 22 76 981 73 364

VA-fond 23 20 901 22 616

340 882 338 980

Kortfristiga skulder

Överuttag VA-kollektivet 17 0 0

Leverantörsskulder 6 396 3 536

Skulder till Sotenäs kommun 1 132 1 000

Skulder till koncernföretag inom Sotenäs kommun 185 339

Skulder till intresseföretag 2 067 2 490

Aktuell skatteskuld 24 15 15

Övriga skulder 1 997 2 629

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 1 286 2 182

13 078 12 191

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  361 438 355 377

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

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys Not 2021 2020

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 3 12

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 26 10 275 10 064

Justering -2 -1

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 10 276 10 075

Förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar -534 2 556

Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder 888 2 770

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 630 15 401

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -29 834 -21 373

Förvärv av finansiella tillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -29 834 -21 373

Finansieringsverksamheten

Förändring avsättning 3 272 0

Upptagna lån 0 0

Amortering av lån 0 -2 000

Inbetalda/övertagna anläggningsavgifter 6 286 8 475

VA-fond 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 558 6 475

Årets kassaflöde -9 646 503

Likvida medel vid årets början 16 23 763 23 260

Likvida medel vid årets slut 16 14 117 23 763

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

årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens 

allmänna råd, BFNAR 2012:1.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 

anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter

Prissättning för försäljning av bolagets tjänster, som 

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

sker med hänsyn till självkostnadsprincipen.

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som 

erhållits eller kommer att erhållas vid leverans till kund. 

Intäkter i form av anläggningsavgifter redovisas som 

långfristig skuld (förutbetald intäkt) och periodiseras 

linjärt över respektive anläggningstillgångs nyttjandetid. 

Första året intäktsförs 2 % av avgiften samt årets del av 

avskrivningen. Över- eller underuttag av brukningsavgifter 

redovisas som minskade alternativt ökade intäkter.

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 

prövning beräknas bli betalt.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 

anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 

avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom 

inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till 

förvärvet.

Några räntor har ej aktiverats under året. Indirekta 

tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsentlig 

del av den sammanlagda utgiften för tillverkningen och 

uppgår till mer än ett obetydligt belopp har räknats in i 

anskaffningsvärdet.

För de materiella anläggningstillgångarna där skillnaden i 

förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara 

väsentlig har de delats upp i komponenter och skrivs av 

separat. Flertalet tillgångar som övertogs från kommunen 

är upplagda på samma sätt som de övertogs.

Redovisningsprinciper
Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet 

räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för 

löpande underhåll och reparationer redovisas som 

kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 

nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade 

förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 

Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Nyttjandeperiod

Komponenter Nyttjandeperiod
Byggnader 20-75 år

Processkonstruktioner 30-75 år

El o automation 10-35 år

Maskiner o pumpar 10-30 år

Markanläggningar 15-75 år

Inventarier o verktyg 3-10 år

Transportmedel 5-15 år

Anläggningsavgifter 75 år
 

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.

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

Noter

Not 1 Nettoomsättning
2021 2020

Fakturerade brukningsavgifter till  
Sotenäs kommun

1 532 1 343

Fakturerade brukningsavgifter till  
koncernföretag inom Sotenäs kommun

5 245 5 125

Fakturerade brukningsavgifter till övriga 55 389 50 482 
Årets upplösning av investeringsfond 1 715 1 715

Årets periodiserade anläggningsavgifter 2 668 2 338

Årets överuttag (-) / underuttag (+)  
brukningsavgifter

-133 -2 774

Summa 66 416 58 229

Not 2 Övriga rörelsintäkter
2021 2020

Erhållna kommunala bidrag 0 0

Destruktionsintäkter slam –  
Koncernföretag inom Sotenäs kommun

0 0

Destruktionsintäkter slam – övriga 457 532

Övriga intäkter 462 170

Summa 919 702

Not 3 Övriga externa kostnader
2021 2020

Köp av tjänster från Västvatten AB  
(intresseföretag)

22 368 20 926

Elkostnader 5 475 3 682

Slamkostnader 2 382 2 178

Övriga driftkostnader 13 723 9 347

Summa 43 948 36 133

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

EY 2021 2020

Revisionsuppdrag 50 45

Andra tjänster 0 53

Summa 50 98

Not 5 Löner och ersättningar till styrelsen
2021 2020

Löner och ersättningar 185 132

(varav tantiem o.d.) 0 0

Sociala kostnader 33 21

(varav pensionskostnader) 0 0

Övriga personalkostnader 8 17

Summa 226 170

Not 6 Avskrivningar
2021 2020

Avskrivningar på VA-anläggningar 13 390 13 164

Avskrivningar på maskiner 1 234 876

Avskrivningar på inventarier 38 35

Utrangeringar inventarier 0 54

Summa 14 662 14 129

Not 7 Ränteintäkter
2021 2020

Ränteintäkter bankkonto 0 0

Ränteintäkter kortfristiga fordringar 19 8

Ränteintäkter skattekonto 0 0

Övrigt 18 12

Summa 37 20

Not 8 Räntekostnader
2021 2020

Räntekostnader till Sotenäs kommun 0 0

Övriga räntekostnader 1 338 1 281

Summa 1 338 1 281

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

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

Nyttjanderättsavtal
Inom ett år 0 0

Mellan ett till fem år 694 673

Senare än fem år 4 4

Summa 698 677

Årets redovisade  
nyttjanderättsavtalskostnad 678 659

Återbäring Sinfra återfinns på posten övrigt.

16
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Not 11 VA-anläggningar
2021 2020

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärde

512 906 479 785

Årets anskaffningar 11 759 33 121

Årets utrangeringar 0 -

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde 524 665 512 906

Ingående ackumulerade  
avskrivningar

-226 292 -213 128

Årets avskrivningar -13 390 -13 164

Årets utrangeringar 0 -

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -239 682 -226 292

Redovisat värde vid årets slut 284 983 286 614

Not 14 Pågående investeringar
2021 2020

Ingående nedlagda utgifter 20 193 39 958

Årets nedlagda utgifter 29 834 21 373

Under året direktavskrivet 0 0

Under året överfört färdigställda -13 960 -41 138

Redovisat värde vid årets slut 36 067 20 193

Noter till balansräkningen

Not 13 Inventarier
2021 2020

Ingående ackumulerade  
anskaffningsvärde

4 238 4 228

Årets anskaffningar 36 118

Årets utrangeringar -257 -108

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde 4 017 4 238

Ingående ackumulerade avskrivningar -3 742 -3 761

Årets avskrivningar -37 -35

Årets utrangeringar 257 54

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 522 -3 742

Redovisat värde vid årets slut 495 496

Avstämning skatt på årets resultat
2021 2020

Ej avdragsgilla kostnader 15 57

Ej skattepliktiga intäkter 0 0

Summa 15 57

Not 10 Förslag till vinstdisposition
2021 2020

Balanserade vinstmedel 0 0

Årets resultat 0 0

Summa 0 0

Skatteverket granskar inkomstdeklarationen för år 2017 
och 2018. Ärendena pågår i Kammarrätten och handlar 
om att beskattas för räntekostnaden som betalades till 
Sotenäs kommun. Om Skatteverket vinner processen 
innebär det en extra beskattning på cirka 350 tkr.  
Under året skedde in inbetalning till Skatteverket då de ej 
förlängde sitt anstånd.

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

Not 12 Maskiner och tekniska anläggningar
2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 19 646 11 732

Årets anskaffningar 2 165 7 899

Årets utrangeringar 0 15

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde 21 811 19 646

Ingående ackumulerade avskrivningar -4 039   -3 149

Årets avskrivningar -1 234 -875

Årets utrangeringar 0 -15

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 273 -4 039

Redovisat värde vid årets slut 16 538 15 607

Not 9 Skatt på årets resultat
2021 2020

Skattekostnad 2021 3 12

Skattekostnad 2020 0

Summa 3 12

Skattesats för bolaget 2021 är 20,6 %, skattesats 2020 
var 21,4 %.
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2017-01-01 inträdde Sotenäs Vatten AB i Västvatten AB. 
I samband med det förvärvade de 725 aktier samt tog 
över 29 % av ägarandelen i Västvatten AB. 

Not 15 Andelar i intresseföretag
Västvatten AB 556901-9622 2021 2020

Säte Uddevalla Uddevalla

Andelar av röster och kapital 29 % 29 %

IB Bokfört värde 725 725

Årets inköp 0 0

UB Eget kapitalandel 725 725

Resultatandel 0 0

Not 18 Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter
2021 2020

Upplupna intäkter 7 0

Förutbetalda kostnader 924 943

Summa 931 943

Not 22 Förutbetalda anläggningsavgifter
2021 2020

Ingående inbetalda värden 92 273 83 798

Årets inbetalningar värden 6 286 8 475

Utgående inbetalda värde 98 559 92 273

Ingående upplösta periodiserade 
värden

-18 909 -16 571

Årets upplösning -2 669 -2 338

Utgående upplösta 
periodiserade värden -21 578 -18 909

Redovisat värde vid årets slut 76 981 73 364

Not 19 Antal aktier

2021 2020

Antal Aktier (st) 2 500 2 500

Aktiekapital (tkr) 2 500 2 500

Not 20 Avsättningar
2021 2020

Befarade skadestånd 4 978 1 706

Summa 4 978 1 706

Not 24 Skattefordran/Skatteskuld
2021 2020

Aktuell skattefordran 345 0

Aktuell skatteskuld -15 -15

Summa 330 -15

Not 23 VA-fond
2021 2020

Ingående VA fond 22 616 24 331

Årets periodiseringar -1 715 -1 715

Redovisat värde vid årets slut 20 901 22 616

Not 17 Överuttag/Underuttag VA-kollektivet
2021 2020

Underuttag VA-kollektivet 2021 133 -

Överuttag VA-kollektivet 2020 2 774 2 774

Underuttag VA-kollektivet 2019 -1 492 -1 492

Underuttag VA-kollektivet 2018 -2 770 -2 770

Underuttag VA-kollektivet 2017 - 1 596 -1 596

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

Summa -887 -1 020

Not 16 Fordringar/Lån av kommunen

2021 2020

Likvida medel kommunens bankkonto 14 117 23 763

Beviljad kredit 2 000 2 000

Utnyttjad kredit 0 0

Övrig fordran Sotenäs kommun 824 0

Summa 14 941 23 763

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 och 2021. 

Not 21 Externa lån
2021 2020

Kommuninvest 243 000 243 000

Summa 243 000 243 000

I dagsläget sker all upplåning via Kommuninvest.

Not 25 Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter
2021 2020

Upplupna räntekostnader december 147 156

Upplupna elkostnader december 923 377

Upplupna entreprenörskostnader 90 1 072

Upplupna underhållskostnader 0 259

Övriga upplupna driftkostnader 126 318

Summa 1 286 2 182

18

Uppbokat som skattefordran är inbetalning till 
Skatteveket gällande en pågående tvist som sker i 
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Inga övriga händelser sedan balansdagen är av 
sådan art att de ger en väsentlig ekonomisk vinning 
eller förlust.

Händelser efter balansdagenNot 26 Tilläggsupplysningar till  
kassaflödesanalysen

2021 2020

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet med mera

Avskrivningar 14 662 14 129

Direktavskrivningar 0 0

Årets periodiserade/upplösta  
anläggningsavgifter

-2 669 -2 338

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

Årets uppbokad skatt -3 -12

Summa 10 275 10 064

Not 27 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2021 2020

Ställda panter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga
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Styrelsens underskrifter
Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman 2022-05-16 för fastställelse.
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Sotenäs Vatten AB, org.nr 559084-8064

Rapport om årsredovisningen  

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sotenäs 
Vatten AB för räkenskapsåret 2021.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Sotenäs Vatten ABs finansiella 
ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sotenäs Vatten AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort-
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.  

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.  

 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:  

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan-
det om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten.  

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Sotenäs Vatten AB för räkenskapsåret 2021 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sotenäs Vatten AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-
gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medels-
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-
ligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

 

Göteborg den dag som framgår av min elektroniska underskrift  

Ernst & Young AB   

 

Hans Gavin  
Auktoriserad revisor  
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GRANSKNINGSRAPPORT  
 
Till bolagsstämman i Sotenäs Vatten AB  Org.nr 559084-8064                                                                                                                                                                                                           

Till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom 
 
 
 
 
Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2021. Granskningen har utförts i enlighet med 
bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi har 
planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.  
 
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning föreligger inte.  
 
En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en 
granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse.  
 
 
 
 
Datum och signatur i enlighet med digital underskrift 
 
 
Elving Claesson     
Av kommunfullmäktige     
utsedd lekmannarevisor      
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Sotenäs Vatten AB  
Org.nr. 559084-8064  

Kanslibacken 9 • 451 81 Uddevalla 
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Strandpromenaden. Foto: Maria Rasmusson 



Uddevalla Vatten AB 
Årsredovisning för 
räkenskapsåret 2020
Organisationsnummer 556901-9655

Styrelsen och verkställande direktören för Uddevalla Vatten AB med säte i Uddevalla 
avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021. 

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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4 vattenverk
37 tryckstegsstationer
18 reservoarer 
5 reningsverk
132 pumpstationer 

Uddevalla
2021 2020 2019

Antal anslutna personer till  
vattenledningsnätet1 / 

spillvattennätet1

st 45 725/46 980 44 675/45 655 44 115/45 245

Ledningslängd totalt km 954 939,2 923,2

Nylagda/omlagda 
ledningar (totalt)

km 14,8/5,67 14,6/3,2 14,7/3,3

Ledningsnätets förnyelsetakt gång/år 1/168 1/280 1/280

Totalt antal rörbrott/vattenläckor st 33 36 58

Totalt antal avloppsstopp st 110 122 170

Producerad mängd vatten m3 3 765 150 3 632 564 3 779 374

Andel läckage av renvatten  
(ej debiterat vatten)

% 23 15 24

Renad (behandlad) mängd 
avloppsvatten

m3 6 274243 6 930 765 7 156 446

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

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

Visste du att Uddevalla har... 

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

Snittledningslängden 
för en ansluten 
Uddevallabo är  
21 meter. 

Genomsnittskunden i 
Sverige har 22 meter 
ledning. 

Jordartskarta

Vad kostar ditt vatten och avlopp?

Rörlig avgift för 
vatten och avlopp

Fast avgift för  
vatten och spillvatten

Flerbostadshus: 

Villa: 

Fast avgift för  
vatten och spillvatten

3 695 kr/år

14 060 kr/år

Avgift per 
bostadsenhet

Avgift för dagvatten  
från fastighet

0 kr/år1

Avgift per  
bostadsenhet

875 kr/år

1,23 kr/år

Avgift för dagvatten  
från fastighet (800m2)

Rörlig avgift för 
vatten och avlopp

33,23 kr/kbm & år

33,23 kr/kbm & år0 kr/år1

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

Uddevalla Vatten är huvudman för den allmänna 

vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen, 

vilket omfattar att producera och distribuera vatten av god 

kvalitet samt rena avloppsvatten och därmed förenliga 

verksamheter. 

Bolaget äger samtliga VA anläggningar i Uddevalla 

kommun. Uddevalla Vatten AB har inga anställda utan 

den dagliga driften och annan förenlig verksamhet sköts 

av det gemensamma bolaget, Västvatten AB, som svarar 

för driften av VA-anläggningarna i Färgelanda, Munkedal, 

Sotenäs och Uddevalla kommun.

Topografi

Uddevalla kommun kännetecknas av en gles samhälls-

struktur. Även de större tätorterna har små kärnor med 

omgivande glesbebyggelse. 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 (VV) 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

Eget kapital

Bundet eget kapital
IB Aktiekapital 10 000 tkr

Årets förändring 0 tkr

UB Aktiekapital 10 000 tkr

 

Väsentliga händelser under året

Ett axplock av händelserna under 2021.

Avläsningsutrustning har installerats i två av stadens 

renhållningsfordon. Denna utrustning används till att läsa 

av läckljud och hämta in värde från vattenmätare.

Samordning med Trollhättan Energi om en gemensam 

ledning från Vänern är i full gång och bland annat pågår 

stråkvalsanalys.

Flertalet vattenläckor och avloppsstopp har åtgärdats, 

servisanslutningar har byggts och utryckningar har skett 

till privatpersoner med fruset vatten.

En besparingsuppmaning gick ut till boende i Skredsvik då 

vattenförbrukningen var hög där i början av sommaren.

I slutet av juli kom det ett 100-års regn i Uddevalla vilket 

resulterade i ett flertal översvämningar. Förhandlingar med 

försäkringsbolagen pågår gällande skyfallet. 

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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Tillsyn har skett av Uddevalla kommun enligt 

livsmedelslagen. Tillsynen handlade om faroanalys och 

kommande regler för PFAS samt generell uppföljning av 

vår dricksvattenkvalitet. Vi fick inga avvikelser.

Stöttat kommunens miljöenhet vid två mindre oljeutsläpp 

på Bultvägen och Bäveån.

Styrelsen har gjort en rundresa i kommunen där man 

bland annat besökte reservoarbygget som pågår.

Ett arbete har skett under året gällande var och hur våra 

schaktmassor ska mellanlagras. Arrendeavtal är nu klart 

och tillståndsansökan är inlämnad.

Byte av uttjänta pumpar på Mariebergs vattenverk samt 

renovering av tillhörande rörgalleri är klart. Detta ger en 

större möjlighet att få ut mer vattenvolym under kortare 

tidsperioder och ett högre tryck på vattnet.

Dialog pågår med Trafikverket gällande avgiftsskyldiga 

ytor för bortledning av dagvatten från gator och vägar. 

Gällande den del som avser dagvatten fastighet (järnväg) 

är dialogen avslutad. Ärendet sträcker sig flera år tillbaka. 

Under året har en av två rötkammare på Skansverket 

renoverats. Det innebär att allt slam rötas på halva 

normala volymen vilket resulterat i skumbildning som 

kontinuerligt måste hanteras av driften.

Periodisk besiktning enligt egenkontrollprogrammet har 

gjorts på Skansverket och ledningsnätet i Uddevalla.

I samband med arbete med en ny tillståndsansökan för 

Skansverket ARV, där vi jobbar för ett tillstånd för  

55 000 personekvivalenter som årsmedelvärde, utreds 

utloppspunkten för renat avloppsvatten som idag finns i 

Bäveån. Framtida effekter på befintlig punkt utreds men 

man tittar även på andra potentiella utloppspunkter längre 

ut i Byfjorden samt Hafstensfjorden och effekterna av 

att släppa renat avloppsvatten där. Avgränsningssamråd 

har genomförts med representanter från Länsstyrelsen 

och kommunens miljöenhet. Under 2022 kommer 

samrådshandlingar att annonseras och utskick och 

kompletterande utredningar kommer att genomföras.

Uddevalla Vatten AB:s tvist med Skatteverket, gällande att 

Skatteverket anser att bolagen ska betala skatt på räntan 

för de kommunala lånen för åren 2016, 2017 och 2018 

pågår i Kammarrätten. 

 

 

Framtida utveckling, risker och osäkerhetsfaktorer

För att kunna ha en långsiktig hållbar vattenförsörjning 

arbetar bolaget aktivt med effektiviseringar, framtida 

kapacitetsbehov och kännedom om befintlig status på 

verk och ledningar.

En tydlig trend är ökade myndighets-, lag och 

kundkrav, ett behov av långsiktig klimatanpassning 

och nya säkerhetskrav kring bland annat NIS och 

informationssäkerhet. Detta är nödvändiga kostnader 

för en långsiktig trygg vattenförsörjning. Tjänster 

så som Säkerhets- och arbetsmiljöansvarig samt 

Miljösamordnare som har tillsatts inom driftbolaget 

Västvatten AB medför att bolaget bättre svarar upp till 

dessa krav.

Långsiktig planering: För att använda kollektivets 

pengar och bolagets resurser på ett så effektivt sätt 

som möjligt behövs hela kedjan av VA-planering med 

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

med rådgivning för fastighetsägare. För att få ett 

långsiktigt planeringsarbete med effektiva lösningar 

krävs ett tydligt samarbete mellan förvaltningar, bolag 

och politiken. 

Ekonomi: Enligt Svenskt Vatten kommer taxorna 

behöva höjas i snabbare takt framöver beroende på 

ett uppdämt investeringsbehov och ökande krav på 

vatten- och avloppstjänster. Dagens taxekollektiv betalar 

sannolikt inte sina kostnader, vilket beror på hur tidigare 

finansiering av anläggningar har skett (bland annat 

genom statliga medel).

Kommunen är växande och det medför ökade 

investeringsbehov framför allt i utbyggnad av lednings-

nätet och ökad kapacitet i befintligt nät. 

Investeringar inom bolaget kommer ökas då ny råvatten-

ledning från Vänern byggs samt att en förnyelsetakt på 

ledningar är beslutad till 100 år, vilket är en högre takt än 

nuläget. 

Ett ökat finansieringsbehov för att ta hand om underhåll 

av anläggningar och ledningsnät samt utöka kapaciteten 

är en utmaning. VA-verksamheten är kapitalintensivt 

och många kommunkoncerner har en hög belåning. 

Bolaget har en hög skuldsättningsgrad och förändringar 

i ränteläget har stor påverkan på den framtida kostnads-

utvecklingen och brukningsavgiften. 

Skatteverkets granskning av ränteavdrag enligt 24 kap 

10 § Inkomstskattelagen angående inkomstdeklaration 
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2016 - 2018 kan innebära ytterligare kostnader för 

kollektivet. Skatteverket har ändrat ställning i denna fråga 

och anser att räntorna som Uddevalla Vatten AB betalar 

till Uddevalla kommun för belåning av anläggningarna ska 

beskattas. Ärendet är i Kammarrätten och beslut inväntas.

Dricksvatten: Behovet av rent vatten i tillräckliga kvantiteter 

är ständigt i fokus. Att trygga vattenresurserna från yttre 

påverkan är viktigt. Vattentäkter kommer säkerställas 

genom miljödomstolens tillstånd för vattenuttagen och 

genom att vattenskyddsområden skyltas. För att säkerställa 

kapaciteten i Uddevalla Vatten AB:s vattennät så kommer 

det under perioden arbetas med ett flertal reservoarer.

En råvattenledning ska byggas från Vänern till Uddevalla 

för att säkra den långsiktiga vattentillgången i kommunen.

Vattentäktsutredning pågår för Skredsvik för att säkra 

vattentillgången för nuvarande verksamhetsområde och 

hela den sammanhängande bebyggelsen i Skredsvik. 

Avlopp: Spillvattenreningen i Uddevalla kräver nytt tillstånd 

från Länsstyrelsen då kommunens planer innebär fler 

anslutningar. Ett resultat av nytt tillstånd är att investeringar 

behövs på Skansverket och dess utloppsledning för att 

klara högre kapacitet.

Externslammottagning som idag sker vid Skansverket 

medför buller och luktproblem. En utmaning är att hitta en 

lämplig plats utanför stadskärnan där mottagning kan ske 

på ett sätt som minskar nuvarande störningar.

Den statliga utredningen om hantering av avloppsslam 

som presenterades 2020 har ännu inte resulterat i några 

konkreta framtida krav. Slamfrågan är ständigt aktuell och 

vi behöver vara förberedda på förändrade kostnader och/

eller krav på annan hantering av vårt slam.

Ledningar: Ledningsnätet inventeras och planering för 

förnyelse genomförs för att rätt åtgärder ska kunna sättas 

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

och pengar har tilldelats för en ökad förnyelsetakt ihop 

med kommunens asfaltplaner.

Saneringarna längs Fräknestranden fortsätter under 

perioden. Planering för det fortsatta arbetet med VA-

utbyggnadsplan (Torp och västerut) startar upp.

Klimatförändringar ger större och intensivare regn, vilket 

resulterar i översvämningar på nätet. Arbete med att 

klimatsäkra nätet behöver prioriteras. Sannolikt kommer 

också i framtiden större krav på rening av dagvatten. 

Höjning av havsnivån ökar risken för saltvatteninträngning.

Forskning och utveckling

Västvatten är medlem i branschföreningen Svenskt Vatten. 

Verksamheten inom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är 

till stor del inriktad mot tillämpad forskning och utveckling 

av intresse för Svenskt Vattens medlemmar. Målet är att 

främja utvecklingen av ny kunskap inom områdena för 

vattentjänsternas alla delar, stödja branschens behov av 

kompetensförsörjning samt se till att framtagen kunskap 

sprids. 

Utöver branschföreningen är Västvatten med i ett 

antal andra nätverk för forskning och utveckling. 

Starkast engagemang har vi i DRICKS där Västvatten är 

medfinansiär och aktiv i arbetsgrupper. DRICKS är en 

centrumbildning för dricksvattenforskning vid Chalmers, 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds tekniska 

högskola med målet att tillsammans med andra bidra till 

en säkrare dricksvattenförsörjning.

Västvatten är även en aktiv medlem i teknikutvecklings-

klustret VA-teknik Södra. Klustret är ett samarbete mellan 

tekniska högskolor, offentlig sektor och företag.  

VA-teknik Södra har som huvudsyfte att hitta lösningar 

till framtidens utmaningar för svenska kommuner och 

vattentjänstbolag. Fokusområden är främst framtidens 

avloppsvattenrening, energi och resurshushållning samt 

klimat - samhälle -vatten. 

Miljöpåverkan

Bolaget bedriver verksamhet som till stora delar berörs 

av miljöbalken och dess förordningar. Anläggningarna 

omfattas av anmälnings- och tillståndsplikt enligt 

miljölagstiftningen.

För vattenverken avser tillstånden uttag av vatten 

och för reningsverken (ARV) avser de behandling av 

hushållens och industrins avloppsvatten. Verksamheterna 

påverkar framför 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.
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Bolagets styrelse

Uddevalla vatten AB:s styrelse ska bestå av sju ledamöter 

och högst fem suppleanter. Kommunfullmäktige i 

kommunen utser sina representanter till styrelsen samt 

vem som ska vara ordförande respektive vice ordförande. 

Dessa utses att ingå i styrelsen under mandatperioden 

på fyra år. Styrelsen inklusive suppleanter består av två 

kvinnor och nio män.

Under året har tre av fem styrelsemöten skett digitalt på 

grund av Covid-19. Alla beredningar har skett digitalt.

Resultat och ställning

VA verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen 

vilket innebär att de nödvändiga kostnaderna som 

krävs för att tillhandahålla respektive vattentjänst ska 

finansieras via motsvarande intäkt. Det vill säga de 

nödvändiga kostnader som uppkommer för att till exempel 

ta hand om spillvatten finansieras via motsvarande avgift.

Den taxefinansierade verksamheten får inte gå med vinst. 

Eventuella överuttag eller underuttag av brukningsavgifter 

redovisas som skuld/fordran till VA-kollektivet. Överuttag 

kan flyttas över till VA-fonder för specifika ändamål som 

gynnar hela kollektivet.

Årets överuttag uppgår till 19 087 tkr (14 181 tkr). 

Överuttaget avsätts i VA-fond att användas till 

Kapacitetsökningar i vattennätet.

Årets resultat och förslag till vinstdisponering

Uddevalla Vatten AB:s resultat för räkenskapsåret 1 januari 

2021 - 31 december 2021 är 0 tkr. 

Bolaget genererar ingen vinst och således sker ingen 

ökning/minskning av sitt egna kapital.

Till årsstämmans förfogande står inga vinstmedel. Det 

finns således inget resultat att disponera.

Intäkter

Bolagets intäkter består till största del av bruknings- och 

anläggningsavgifter från abonnenterna i taxekollektivet. 

Under året höjdes brukningsavgiften med 5,0 % och 

anläggningsavgiften med 3,0 %. Taxan beslutas årligen av 

kommunfullmäktige.

Bolagets intäkter (brukningsavgifter) varierar över åren 

beroende på vattenförbrukningen som påverkar den 

rörliga delen av taxan.

Årets förändring av intäkterna (brukningsavgifter) 

ökade med 4,7 % jämfört med föregående års utfall. 

Ökning av brukningstaxan för 2021 var 5,0 %. Det något 

lägre verkliga utfallet beror framför allt på sänkning av 

koncernens förbrukning. 

Kostnader

Uddevalla Vatten AB har ingen egen personal utan köper 

sina tjänster av Västvatten AB.

Större delen av kostnaderna består av köpta tjänster från 

driftbolaget Västvatten AB samt avskrivningar.

I Västvatten AB finns all personal. 

Periodiserade 
anläggnings- 
avgifter 6 %

Destruktionsintäkter slam
 3 %

Brukningsavgifter  
104 %

Upplösning investeringsfond
1 %

Intäkter 125 Mkr

El och värme 
8 %

Material och varor 
6 %

Avskrivningar  
24 %

Personal/styrelse 
0 %

Räntenetto
 6 %

Köp från  
Västvatten

35 %

Övriga  
driftkostnader  

12 %

Entreprenader 
7 %

Kostnader 125 Mkr

Slam 2 %

Överuttag (-)  
-14 %
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Finansiering

Bolaget finansieras i huvudsak via Uddevalla kommuns 

internbank som i sin tur lånar upp kapital i enlighet 

med sin finanspolicy. All utlåning från internbanken 

sker via koncernkontosystemet. Bolaget betalar en 

ränta som motsvarar genomsnittet av internbankens 

upplåningskostnad inklusive räntesäkringskostnader 

jämte en individuell marginal som för Uddevalla Vatten 

AB är 3 punkter.

Utnyttjat belopp vid årets utgång är 719 495 tkr (615 944 tkr).

Nyckeltal 2021 2020
Andel ägarfinansiering 57 % 56%

Uddevalla kommun finansierar Uddevalla Vatten AB 

till 57 %, 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 och brukningsavgifter (löpande 

intäkter för vatten och avlopp).

Räntekostnader

Just nu är det ett gynnsamt ränteläge och genomsnitts-

räntan inklusive räntesäkringskostnader har under året 

varit 1,13 % (1,46 %). Budgeterad ränta var 1,8 %. Lägre 

ränta än beräknat har gett ett positivt utfall.

Skatt

Skatteverkets granskning av inkomstdeklaration 2016 

- 2018 har föranlett ett beslut från Skatteverket om att 

bolaget ska betala skatt för räntan på lånet via Uddevalla 

kommuns internbank. Ärendet pågår i Kammarrätten. 

Om Skatteverket vinner processen innebär det en extra 

beskattning på cirka 5 100 tkr.

Investeringar

Investeringar har skett med 160 251 tkr (109 217 tkr). Erlagda 

anläggningsavgifter uppgår till 55 068 tkr (37 719 tkr).

Investeringar 2021 2020
Reinvestering 65 572 50 791

Kapacitetssäkring  
Dricksvatten

34 472 9 450

Omvandling 44 881 42 782

Exploatering 15 326 6 194

Bruttoinvesteringar 160 251 109 217

Fakturerade  
anläggningsavgifter

-55 068 -37 719

Årets finansieringsbehov 
investeringar 105 183 71 498

 
Reinvesteringar:  Reinvesteringar i befintliga VA-

anläggningar såsom ledningsnät, vattenverk, reningsverk 

och yttre anläggningar.

• Åh reservoar: Bottenplatta har gjutits och man har 

börjat bygga på höjden.

• Hässleröd överföringsledning: Nya överförings-

ledningar har färdigställts under perioden. Nya 

tryckstegringsstationen är i drift, boende i Hässleröd 

får nu vatten från Mariebergs vattenverk.

• Timanstorpets reservoar: Byggnation färdig, 

slutbesiktning utförd och planering inför drifttagning 

pågår. Programmering i SCADA-system pågår.

• Brattås reservoar: Entreprenad startar 2022.

• Simmersröd reservoar: Entreprenad startar 2023.

• Torp-Sundsandvik överföringsledning: Stråkvalsanalys 

har utförts och entreprenör har upphandlats.

• Vänernledning: Under perioden har det arbetats med 

stråkval för ledningen från Vänern till Uddevalla.

• Skansverket ARV: Förstärkningsåtgärder på befintliga 

betongkonstruktioner samt arbete med rötkammare 

och mellansedimentering.

• Omläggning av ledningar i samarbete med 

kommunens asfaltsplan, el och fjärrvärme. 

Entreprenad pågår på Ramneröd och har påbörjats 

på Kantarell och Musseronstigen. Ledningsarbete har 

genomförts under perioden på Anders Knapes väg / 

Timmermansgatan, Trollgildsvägen samt Sillgatan 

och färdigställts på Edingsvägen.

• Strömstadsvägen: Omläggning av ledningar har 

färdigställts under perioden. 



8

Uddevalla Vatten AB • Årsredovisning 2021

• Råvattenledning Rimnershallen: Råvattenledningen 

har flyttats för att göra plats för nya badhuset. Flytten 

har kommunens badhusprojekt finansierat.

• Smaragden: Omläggning av läckande ledning på 

tomtmark har slutförts.

• Brandstationen förnyelse: Omläggning av ledningar 

över tomten och rondellen i samband med 

markarbeten för nya brandstationen.

• Etapp 1 av arbetet med att anlägga nya vatten-

ledningar för att tryckhöja för några fastigheter vid 

Skarsjövägen har genomförts.

• Utgående pumpar Marieberg: Pumpar utbytta, 

även nytt styrskåp och frekvensomriktare samt 

nya instrument. Nytt rörgalleri med ventiler och 

backventiler. Diverse betonglagningar och tätning av 

genomföringar i lågreservoar gjorda.

• Fagerhult VV: Helrenovering byggnad utförd 

invändigt och utvändigt, ombyggnad av process och 

automatisering av filterspolning utförd samt nya 

instrument. Asfaltering av ytor runt VV samt uppfört 

skalskydd/stängsel runt området.

• Ljungskile ARV: Rivning/ombyggnad av gamla 

reningsverket är klar. Drivits av kommunen.

• Vattenmätare: Utrustning inköpt för att påbörja test av 

avläsning gällande fjärravlästa vattenmätare detta via 

master och renhållningsfordon.

• Tureborg tryckstegringsstation:Fas 2 beställt genom 

ramavtal med Skanska på renovering av TSS, ingår 

nya pumpar, elskåp, rörgalleri, ventiler etc. Arbeten 

fortsätter under 2022.

• Lillesjö tryckstegringsstation:Fas 2 beställt genom 

ramavtal med Skanska på utbyte av flödesmätare och 

rörbrottsventiler. Arbeten fortsätter under 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omvandling:  VA-utbyggnad enligt kommunal VA-

utbyggnadsplan eller som påkallats efter länsstyrelsens 

beslut alternativt definierats i samband med 

tillsynsmyndighetens inventeringar.

Saneringarna längs med Fräknestranden fortskrider. 

Arbete har avslutats i områdena Ulvesund, Skuteberget, 

Forshälla-Strand Södra, Restenäs skola samt Vadberget. 

En del LTA leveranser pågår i områdena.  

Arbete pågår i Råssbyn och startar upp i Buslätt i början av 

2022.

Utöver VA-utbyggnadsplanen är sanering till stora delar 

genomförd för Utby-Pirreliden medan Barrskogsvägen GA 

inväntar planarbetet.

Nästa del av VA-utbyggnadsplanen har påbörjats med 

stråkvalsanalyser för sträckan Torp-Sundsandvik och 

områdena längs sträckan. Entreprenör har upphandlats.

Exploatering: VA-utbyggnad som initieras av 

privata exploatörer eller kommunens mark- och 

exploateringsverksamhet.

Arbete är klart på Överby, Furuhall E4, Rotviksbro och 

Bastionen.

Arbete pågår för Hälle förskola ihop med kommunens 

vägbyggnation.

Arbetet med ledningar till Rävsdals industriområde har 

påbörjats.

 

Anläggningsavgifter: Anläggningsavgifter har under 

perioden fakturerats till ett belopp av 55 068 tkr. Under 

perioden har anläggningsavgifter inkommit från bland 

annat Forshälla-Strand, Överby, Furuhall samt strötomter. 

En strötomt ligger i ett område som sedan tidigare är 

inkopplat på det kommunala vatten- och avloppsnätet 

och där en ny fastighet kopplar in sig. Avgiften kan avse 

avgifter för servis, förbindelsepunkt, lägenhet och tomtyta. 
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Särredovisning av investeringar  
överstigande bolagets egna kapital

Alla projekt revideras löpande, framför allt i samband med 

budgetarbetet, vilket kan påverka särredovisningen och 

därmed initiera nya beslut av kommunfullmäktige.

Nedan sker jämförelse mot budget antagen av 

kommunfullmäktige 2020-12-11.

Investeringar överstigande bolagets egna kapital

Investeringar Upparbetat 
(tkr)

Budget 
(tkr)

Utförande 
(år)

Reinvesteringar

Åh reservoar 1 8 267 23 500 2021-2023

Hässleröd överfö-
rings-ledning

22 531 17 600 2020-2021

Timansvägen 
reservoar

25 330 26 000 2021-2022

Brattås reservoar 631 21 000 2023-2024

Simmersröd 
reservoar

156 12 500 2024-2025

Ö.ledning 
Torp-Holma

501 36 000 2022-2023

Vänerledning 4 373 600 000 2021-     

Skansverket  
säkring berg

60 11 000 2022-2024

Omvandlingsområden

Berg Stigenvägen 25 312 27 700 2019-2020

Buslätt 4 230 22 800 2021-2022

Forshälla- 
Strand södra

19 281 21 800 2020-2021

Råssbyn 13 948 21 000 2021

Ulvesund Saltdalen 24 037 22 700 2021

Vadberget 18 178 18 300 2019

Barrskogsvägen 
GA

377 28 800 2022-2023

Exploateringar

- - - -

 

Avskrivningar

Avskrivningarna på 30 124 tkr (28 685 tkr) är lägre än de 

budgeterade 32 606 tkr, vilket beror på senare aktivering 

under året än budgeterat. 

Koncernen

Uddevalla Vatten AB:s koncern består av Uddevalla Vatten 

AB och Västvatten AB.

Balansräkning 

Balansomslutning

Balansomslutningen är 1 282 889 tkr (1 126 432 tkr). 

Skillnaden på 156 457 tkr beror till största del på ökning 

av anläggningstillgångar på tillgångssidan och ökning av 

förutbetalda anläggningsavgifter och ökad checkkredit till 

Uddevalla kommun på skuldsidan.

Balansomslutning är summan av tillgångssidan alternativt 

summan av skulder och eget kapital i ett företags 

balansräkning.

Anläggningstillgångar

Totalt har bolaget materiella anläggningstillgångar på  

1 236 101 tkr (1 105 869 tkr).

Finansiella anläggningstillgångar består av aktier i 

koncernföretaget Västvatten AB.

Likviditet

Bolaget har en likviditet på 127 % (40 %). Likviditeten 

inklusive outnyttjad checkkredit är 159 % (133 %).

Likviditet är ett mått på kortsiktig betalningsförmåga och 

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

skulderna.

Soliditet

Soliditet är ett mått på bolagets långsiktiga betalnings-

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

soliditetens beror på att taxekollektivet inte ska gå med 

vinst utan de över- eller underuttag som uppkommer 

bokas som skuld respektive fordran på kollektivet.

Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital och 

obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i 

procent av balansomslutning.
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Internkontroll 

Under 2021 har internkontroll genomförts inom tre 

kontrollområden:

• Styrelse- & Ledningsgruppsbeslut

• Reserv- & Nödvatten

• IT-säkerhet (NIS)

Kontrollen visade på att de styrelse- och 

ledningsgruppsbeslut som har antagits har genomförts. 

En lista på alla styrelse- och ledningsgruppsbeslut finns 

och genomgång av denna sker regelbundet på bolagets 

ledningsgruppsmöten.

Gällande Reserv- & Nödvatten så behöver informationen 

och kunskapen kring detta öka samt att det behöver 

arbetas vidare med krisberedskapsorganisationen. 

Området tas upp för kontroll igenom om några år.

NIS är en ny lagstiftning och detta område arbetas det 

med inom organisationen. Under året har bland annat 

utskick av Phisingmail skett som en del i att testa vår 

organisations IT-säkerhetskunskaper. Policy, regler och 

rutiner är under framtagande. Området tas upp för kontroll 

igenom om några år.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommunen och deras bolag 

uppfylla god ekonomisk hushållning samt definiera vad 

det betyder för varje enskilt bolag. Bolagets definition av 

god ekonomisk hushållning är att de finansiella målen 

och övervägande del av verksamhetsmålen ska uppnås 

under året.

För Uddevalla Vatten AB har god ekonomisk hushållning 

uppnåtts.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag de 

senaste fem åren.

 

Flerårs 
översikt 2021 2020 2019 2018 2017

Total om-
sättning 
(tkr)

124 652 123 071 117 498 108 002 102 453

Balans-
omslut-
ning (tkr)

1 282 889 1 126 462 1 051 522 928 491 833 100

UB lån 
(tkr)

719 495 615 944 602 141 525 218 486 168

Genom- 
snittlig 
ränta (%)

1,13 1,45 1,51 1,52 1,72

Års-
kostnad 
Typhus A 
(kr) 

9 554 9 107 8 757 8 592 8 420

Års-
kostnad 
Typhus B 
(kr) 

81 840 78 038 75 070 73 580 72 180

Antal 
läckor (st)

33 36 58 69 52

Antal 
driftstopp 
(st)

203 122 170 230 168

Debiterad 
mängd 
vatten 
(%)

77 85 76 75 77
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Resultaträkning

Uddevalla Vatten AB UVAB UVAB-koncern

Resultaträkning (tkr)  Not Resultat 2021 Resultat 2020 Resultat 2021 Resultat 2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 120 471 118 659 120 471 118 659

Övriga rörelseintäkter 2 4 181 4 412 47 604 44 890

Summa intäkter 124 652 123 071 168 075 163 549

Rörelsens kostnader

Material och varor -7 293 -8 791 -7 373 -8 930

Entreprenader -8 728 -10 146 -8 753 -10 261

Övriga externa kostnader 3,4 -69 989 -65 860 -34 305 -31 695

Personalkostnader 5 -484 -480 -79 010 -74 445

Avskrivningar och nedskrivningar 6 -30 124 -28 685 -30 579 -29 090

Summa kostnader -116 618 -113 962 -160 020 -154 421

Rörelseresultat 8 034 9 109 8 055 9 128

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 7 107 184 107 194

Räntekostnader 8 -8 093 -9 281 -8 095 -9 282

Summa efter finansiella poster 48 12 67 40

Skatt på årets resultat 9 -48 -12 -67 -40

Årets resultat 0 0 0 0

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

Uddevalla Vatten AB UVAB UVAB-koncern

Balansräkning (tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Programvarulicenser 11 0 0 0 0

0 0 0 0

Materiella anläggningstillgångar

VA-anläggningar 12 975 748 918 382 975 748 918 382

Maskiner och tekniska anläggningar 13 52 007 42 440 52 007 42 440

Inventarier 14 2 444 2 466 3 944 3 585

Fordon och andra transportmedel 15 0 0 2 786 0

Pågående investeringar 16 205 902 142 581 205 902 142 581

1 236 101 1 105 869 1 240 387 1 106 988

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 17 1 325 1 325 0 0

1 325 1 325 0 0

Summa anläggningstillgångar 1 237 426 1 107 194 1 240 387 1 106 988

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 28 870 5 362 23 083 5 365

Aktuella skattefodringar 25 4 952 4 952

Fordringar hos Uddevalla kommun 7 540 9 994 7540 10 003

Fordringar hos koncernföretag inom 
Uddevalla kommun 3 659 1 720 9 448 1 720

Övriga fordringar 12 1 776 5 959 9 136

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

18
430 386 3 443 5 990

45 463 19 238 54 425 32 214

Kassa och bank 0 0 0* 535

Summa omsättningstillgångar 45 463 19 238 54 425 32 749

SUMMA TILLGÅNGAR  1 282 889 1 126 432 1 294 812 1 139 737

*Västvatten AB har en checkkredit genom Uddevalla kommun. Vid bokslutet nyttjades 1 798 tkr av denna.
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Balansräkning forts.

Uddevalla Vatten AB UVAB UVAB-koncern

Balansräkning (tkr) Not 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
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 20 392 150 392 150

392 150 392 150

Långfristiga skulder

Lån av kommunen 21 719 495 615 944 719 495 615 944

Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 22 392 474 345 665 392 474 345 665

VA-fond 23 124 678 107 019 124 678 107 019

1 236 647 1 068 628 1 236 647 1 068 628

Kortfristiga skulder

Överuttag VA-kollektivet 24 0 0 0 0

Leverantörsskulder 13 863 22 400 15 721 26 704

Skulder till Uddevalla kommun 3 515 8 200 5 330 8 221

Skulder till koncernföretag inom Uddevalla 
kommun 1 138 441 1 294 441

Skulder till koncernföretag (Västvatten AB) 4 631 4 840 0 0

Aktuell skatteskuld 25 59 26 78 92

Övriga skulder 6 472 1 599 9 743 6 693

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 6 172 10 148 14 432 17 633

35 850 47 654 46 598 59 784

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 282 889 1 126 432 1 294 812 1 139 737
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Kassaflödesanalysen visar på de likvida betalningsströmmar som har skett i bolaget under 

året.

Kassaflödesanalys
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Uddevalla Vatten AB UVAB UVAB-koncern

Kassaflödesanalys Not 2021 2020 2021 2020
Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 48 12 67 40

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet 27 20 388 19 889 20 824 20 266

Justering 0 0

Kassaflöde från den löpande verksam-
heten före förändringar av rörelsekapital 20 436 19 901 20 891 20 306

Förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) /Minskning (+)  
av rörelsefordringar -26 224 5 631 -22 211 909

Ökning (+) / Minskning (-)  
av rörelseskulder -11 804 18 909 -13 186 21 925

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten -17 592 44 441 -14 506 43 140

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella  
anläggningstillgångar -160 356 -109 248 -163 977 -109 248

Avyttringar av finansiella tillgångar 0 0 0 0

Kassaflöde från  
investeringsverksamheten -160 356 -109 248 -163 977 -109 248

Finansieringsverksamheten

Förändring avsättning 242 -896 242 -896

Upptagna lån 103 551 13 803 103 551 13 803

Inbetalda anläggningsavgifter 55 068 37 719 55 068 37 719

Avsättning till VA-fond 19 087 14 181 19 087 14 181

Kassaflöde från  
finansieringsverksamheten 177 948 64 807 1 77 948 64 807

Årets kassaflöde 0 0 -535 -1 301

Likvida medel vid årets början          0 0 535 1 836

Likvida medel vid årets slut               0 0 0 535
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Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens 

allmänna råd, BFNAR 2012:1.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 

anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Koncernredovisning

Sedan 2015 upprättas koncernredovisning för Uddevalla 

Vatten AB. Bolagets första verksamhetsår var 2012.

Dotterföretag

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt 

eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet. 

Koncernredovisningen har upprättats enligt 

förvärvsvärdemetoden. Redovisningen av rörelseförvärv 

bygger på enhetssynen. Tillämpningen av enhetssynen 

innebär vidare att alla tillgångar och skulder samt 

intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för 

delägda dotterföretag. Minoritetsintresse värderas till 

verkligt värde vid förvärvstidpunkten.

Intäkter

Prissättning för försäljning av bolagets tjänster, som 

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

sker med hänsyn till självkostnadsprincipen. 

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som 

erhållits eller kommer att erhållas vid leverans till kund. 

Intäkter i form av anläggningsavgifter redovisas som 

långfristig skuld (förutbetald intäkt) och periodiseras linjärt 

över respektive anläggningstillgångs nyttjandetid. Första året 

intäktsförs 2 % av avgiften samt årets del av avskrivningen. 

Över- eller underuttag av brukningsavgifter redovisas som 

minskade alternativt ökade intäkter.

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 

prövning beräknas bli betalt.

Redovisningsprinciper
Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 

anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. 

I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter 

som är direkt hänförliga till förvärvet. 

Några räntor har ej aktiverats under året.

Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än 

en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för 

tillverkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp 

har räknats in i anskaffningsvärdet.

För de materiella anläggningstillgångarna där skillnaden i 

förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara 

väsentlig har de delats upp i komponenter och skrivs av 

separat. Flertalet tillgångar som övertogs från kommunen 

är upplagda på samma sätt som de övertogs.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet 

räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för 

löpande underhåll och reparationer redovisas som 

kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 

nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade 

förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 

Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Nyttjandeperiod

Komponenter Nyttjandeperiod
Byggnader 20-75 år

Processkonstruktioner 30-75 år

El o automation 10-35 år

Maskiner o pumpar 10-30 år

Markanläggningar 15-75 år

Inventarier o verktyg 3-10 år

Transportmedel 5-15 år

Anläggningsavgifter 75 år
 
 *Anläggningsavgift skrivs av på 75 år från och med 201805. 
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Leasing
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.
Finansiella leasingavtal finns i koncernen vid leasing 
av fordon. De redovisas dock som operationell leasing. 
I koncernen är det finansiella leasingbeloppet av 
försumbart värde då det understiger 0,1 % 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 leasing-perioden.

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

2021 2020 2021 2020

Fakturerade brukningsavgifter till  
Uddevalla kommun 8 221 8 162 8 221 8 162

Fakturerade brukningsavgifter till  
koncernföretagen inom Uddevalla kommun 22 473 21 711 22 473 21 711

Fakturerade brukningsavgifter till övriga 99 176 94 161 99 176 94 161

Årets upplösning av investeringsfond 1 429 1 429 1 429 1 429

Årets periodiserade anläggningsavgifter 8 259 7 377 8 259 7 377

Årets överuttag (-) / underuttag (+)  
brukningsavgifter -19 087 -14 181 -19 087 -14 181

Summa 120 471 118 659 120 471 118 659

Not 2 Övriga rörelseintäkter

UVAB UVAB-koncern

2021 2020 2021 2020

Destruktionsintäkter slam – koncernföretag 
inom Uddevalla kommun 3 880 3 898 3 880 3 898

Destruktionsintäkter slam – övriga 64 66 64 66

Erhållna statliga bidrag 0 0 151 511

Övriga intäkter 237 448 43 509 40 415

Summa 4 181 4 412 47 604 44 890

Not 3 Övriga externa kostnader

UVAB UVAB-koncern

2021 2020 2021 2020

Köp av tjänster från Västvatten AB (koncern-
företag) 43 320 42 363 0 0

El- och värmekostnader 9 902 6 589 10 046 6 661

Slamkostnader 2 330 2 740 2 330 2 740

Övriga driftkostnader 14 437 14 168 21 929 22 294

Summa 69 989 65 860 34 305 31 695

Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

UVAB UVAB-koncern

EY 2021 2020 2021 2020

Revisionsuppdraget 76 88 170 203

Andra tjänster 145 0 155 0

Summa 221 88 325 203

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

UVAB UVAB-koncern

2021 2020 2021 2020

Löner och ersättningar styrelse  
(UVAB-koncernen innehåller också VD) 374 356 1 710 1 896

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

Sociala kostnader styrelse  
(UVAB-koncernen innehåller också VD) 100 109 1 194 1200

(varav pensionskostnader) 0 0 409 422

Övriga personalkostnader  
(UVAB-koncernen innehåller också VD) 10 15 302 202

Summa 484 480 3 206 3 298

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

2021 2020 2020 2020

Löner och ersättningar 0 0 52 980 49 555

Sociala kostnader 0 0 21 564 20 192

(Varav pensionskostnader) 0 0 3 910 4 217

Övriga personalkostnader 0 0 1 260 1 400

Summa 0 0 75 804 71 147

Not 6 Avskrivningar

UVAB UVAB-koncern

2021 2020 2021 2020

Avskrivningar på Immateriella  
anläggningstillgångar 0 0 0 0

Avskrivningar på VA-anläggningar 26 500 25 512 26 500 25 512

Avskrivningar på maskiner 3 379 2 928 3 379 2 928

Avskrivningar på inventarier 245 245 663 650

Avskrivningar på fordon 0 0 37 0

Summa 30 124 28 685 30 579 29 090

Not 7 Ränteintäkter

UVAB UVAB-koncern

2021 2020 2021 2020

Ränteintäkter bankkonto 0 0 0 0

Ränteintäkter kortfristiga fordringar 31 184 31 184

Ränteintäkter skattekonto 0 0 0 10

Övriga finansiella intäkter 76 76

Summa 107 184 107 194
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Not 8 Räntekostnader

UVAB UVAB-koncern

2021 2020 2021 2020

Räntekostnader till Uddevalla kommun 7 958 9 279 7 959 9 279

Övriga räntekostnader 135 2 136 3

Summa 8 093 9 281 8 095 9 282

Not 10 Förslag till vinstdisposition

UVAB UVAB-koncern

2021 2020 2021 2020

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

2021 2020 2021 2020

Skattekostnad 2021 48 67

Skattekostnad 2020 12 40

Summa 48 12 67 40

Skatteverket granskar inkomstdeklarationen för år 2016 - 2018. Ärendet pågår i Kammarrätten och handlar om att 

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

beskattning på cirka 5 100 tkr. Under året skedde in inbetalning till Skatteverket då de ej förlängde sitt anstånd. 

Anståndsräntan är en stor förklaring till skillnaderna mellan åren.

 

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

Hyresavtal lokaler finns till och med 

•  2029-03-31 om 179 tkr/år med 9 månaders uppsägningstid.

•  2024-09-30 om 107 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

2021 2020 2021 2020

Ej avdragsgilla kostander 231 54 325 184

Ej skattepliktiga intäkter 0 0

Summa 231 54 325 184

Skattesats för bolaget 2021 är 20,6 %, skattesats 2020 var 21,4 %.
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Not 11 Immateriella anläggningar

UVAB UVAB-koncern

2021 2020 2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 333 333 333 333

Årets anskaffningar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 333 333 333 333

Ingående ackumulerade avskrivningar -333 -333 -333 -333

Årets avskrivningar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -333 -333 -333 -333

Redovisat värde vid årets slut 0 0 0 0

Noter till balansräkningen

Not 12 VA-anläggningar och mark

UVAB UVAB-koncern

2021 2020 2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 1 350 655 1 304 812 1 350 655 1 304 812

Årets anskaffningar 83 836 45 843 83 836 45 843

Årets utrangeringar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 1 434 491 1 350 655 1 434 491 1 350 655

Ingående ackumulerade avskrivningar -432 273 -406 791 -432 273 -406 791

Årets avskrivningar -26 470 -25 482 -26 470 -25 482

Årets utrangeringar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -458 743 -432 273 -458 743 -432 273

Redovisat värde vid årets slut 975 748 918 382 975 748 918 382

Not 13 Maskiner och tekniska anläggningar

UVAB UVAB-koncern

2021 2020 2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 55 494 46 835 55 494 46 835

Årets anskaffningar 12 946 8 659 12 946 8 659

Årets utrangeringar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 68 440 55 494 68 440 55 494

Ingående ackumulerade avskrivningar -13 054 -10 126 -13 054 -10 126

Årets avskrivningar -3 379 -2 928 -3 379 -2 928

Årets utrangeringar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -16 433 -13 054 -16 433 -13 054

Redovisat värde vid årets slut 52 007 42 440 52 007 42 440
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Not 14 Inventarier

UVAB UVAB-koncern

2021 2020 2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 3 697 3 697 6 312 6 312

Årets anskaffningar 253 0 1 051 0

Årets utrangeringar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 3 950 3 697 7 363 6 312

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

Årets avskrivningar -275 -275 -692 -680

Årets utrangeringar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar - 1 506 -1 231 -3 419 -2 727

Redovisat värde vid årets slut 2 444 2 466 3 944 3 585

Not 16 Pågående investeringar

UVAB UVAB-koncern

2021 2020 2021 2020

Ingående nedlagda utgifter 142 581 87 857 142 581 87 857

Årets nedlagda utgifter 160 251 109 248 160 251 109 248

Under året utrangeringar 0 0 0 0

Under året direktavskrivet 0 -22 0 -22

Under året överfört färdigställda -96 930 -54 502 -96 930 -54 502

Redovisat värde vid årets slut 205 902 142 581 205 902 142 581

Not 17 Andelar i koncernföretag

UVAB UVAB-koncern

Västvatten AB 556901-9622 2021 2020 2021 2020

Säte Uddevalla

Andelar av röster och kapital 53 % 53 % - -

IB Bokfört värde 1 325 1 325 - -

Årets försäljning - -

UB Eget kapitalandel 1 325 1 325 - -

Resultatandel 0 0 - -

Not 15 Bilar och andra transportmedel 

UVAB UVAB-koncern

2021 2020 2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde - - 0 -

Årets anskaffningar - - 2 823 -

Årets utrangeringar - - 0 -

Utgående ackumelarade anskaffningsvärde - - 2 823

-

Ingående ackumulerade avskrviningar - - 0 -

Årets avskrivningar - - -37 -

Årets utrangeringar - - 0 -

Utgående ackumulerade avskrivningar - - -37 -

Redovisat värde vid årets slut - - 2 786 -
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Not 22 Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter

UVAB UVAB-koncern

2021 2020 2021 2020

Ingående inbetalda värden 387 471 349 752 387 471 349 752

Årets inbetalningar 55 068 37 719 55 068 37 719

Årets utrangeringar 0 0 0 0

Utgående inbetalda värden 442 539 387 471 442 539 387 471

Ingående upplösta periodiserade värde -41 806 -34 429 -41 806 -34 429

Årets upplösning -8 259 -7 377 -8 259 -7 377

Årets utrangeringar 0 0 0 0

Utgående upplösta periodiserade värden -50 065 -41 806 -50 065 -41 806

Redovisat värde vid årets slut 392 474 345 665 392 474 345 665

Not 19 Antal aktier

UVAB UVAB-koncern

2021 2020 2021 2020

Antal Aktier (st) 10 000 10 000 11 175 11 175

Aktiekapital (tkr) 10 000 10 000 11 175 11 175

Not 21 Lån av kommunen

UVAB UVAB-koncern

2021 2020 2021 2020

Beviljad kredit 731 000 660 000 737 000 663 000

Utnyttjad kredit 719 495 615 944 719 495 615 944

Beviljad borgen för 2021 från Uddevalla kommun var 704 mnkr i UVAB och 3 mnkr i VVAB. Under året har båda 
dessa checkkrediter behövts höjas till 731 mnkr i UVAB och 6 mnkr i VVAB. Bolaget har inte ställt någon säkerhet 
för kontokrediten. 

Not 18 Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter

UVAB UVAB-koncern

2021 2020 2021 2020

Upplupna intäkter 38 13 38 13

Förutbetalda kostnader 392 373 3 405 5 977

Summa 430 386 3 443 5 990

Not 20 Avsättningar

UVAB UVAB-koncern

2021 2020 2021 2020

Befarade skadestånd 392 150 392 150

Summa 392 150 392 150

Avsättning på grund av skyfall 2021. 

Not 16 Pågående investeringar

UVAB UVAB-koncern

2021 2020 2021 2020

Ingående nedlagda utgifter 142 581 87 857 142 581 87 857

Årets nedlagda utgifter 160 251 109 248 160 251 109 248

Under året utrangeringar 0 0 0 0

Under året direktavskrivet 0 -22 0 -22

Under året överfört färdigställda -96 930 -54 502 -96 930 -54 502

Redovisat värde vid årets slut 205 902 142 581 205 902 142 581

Not 15 Bilar och andra transportmedel 

UVAB UVAB-koncern

2021 2020 2021 2020

Ingående ackumulerade anskaffningsvärde - - 0 -

Årets anskaffningar - - 2 823 -

Årets utrangeringar - - 0 -

Utgående ackumelarade anskaffningsvärde - - 2 823

-

Ingående ackumulerade avskrviningar - - 0 -

Årets avskrivningar - - -37 -

Årets utrangeringar - - 0 -

Utgående ackumulerade avskrivningar - - -37 -

Redovisat värde vid årets slut - - 2 786 -
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Not 23 VA-fond

UVAB UVAB-koncern

VA-fond 2021 2020 2021 2020

VA-fond t.o.m. 2012-12-31 3 860 3 860 3 860 3 860

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Överuttag VA-kollektivet 2020 14 181 14 181 14 181 14 181

Överuttag VA-kollektivet 2021 19 087 - 19 087 -

Summa 42 691 23 604 42 691 23 604

Upplösning VA fond 2021 2020 2021 2020

Överfört till upplösning av VA-fond 83 415 84 844 83 415 84 844

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

Justering 1 1

Summa 81 987 83 415 81 987 83 415

Totalsumma 124 678 107 019 124 678 107 019

Not 24 Överuttag/Underuttag VA-kollektivet

UVAB UVAB-koncern

2021 2020 2021 2020

Överuttag VA-kollektivet 2021 19 087 19 087

Överfört till VA-fond -19 087 -19 087

Överuttag VA-kollektivet 2020 14 181 14 181

Överfört till VA-fond -14 181 -14 181

Summa 0 0 0 0

Not 25 Skattefordran/Skatteskuld

UVAB UVAB-koncern

2021 2020 2021 2020

Aktuell skattefordran 4 952 0 4 952 0

Aktuell skatteskuld -59 -26 -78 -92

Summa 4 893 -26 4 874 -92

Uppbokat som skattefordran är inbetalning till Skatteverket gällande en pågående tvist som sker i Kammarrätten. 
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Not 27 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

UVAB UVAB-koncern

2021 2020 2021 2020

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet med mera.

Avskrivningar 30 124 28 685 30 579 29 090

Direktavskrivningar 0 22 0 22

Årets periodiserade/upplösta anläggnings-
avgifter -8 259 -7 377 -8 259 -7 377

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

Årets uppbokad skatt -48 -12 -67 -40

Summa 20 388 19 889 20 824 20 266

Händelser efter balansdagen

En återbetalning av anläggningsavgifter kommer ske 2022 på ca: 2,2 mnkr.

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

Not 26 Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter

UVAB UVAB-koncern

2021 2020 2021 2020

Upplupen elkostnad december 1 209 261 1 209 261

Upplupna entreprenörskostnader 3 812 8 054 3 812 8 054

Upplupna underhållskostnader 670 472 670 472

Övriga upplupna driftkostnader 481 1 361 8 741 8 846

Summa 6 172 10 148 14 432 17 633

Not 28 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

UVAB UVAB-koncern

2021 2020 2021 2020

Ställda panter Inga Inga Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga Inga Inga
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Styrelsens underskrifter
Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman 2022-03-18  för fastställelse.
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Uddevalla Vatten AB, org.nr 556901-9655

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Uddevalla Vatten AB för räkenskapsåret 2021.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moder-
bolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att 
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte 
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.  

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo-
visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo-
visningen och koncernredovisningen.  

 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:  

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhets-
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modi-
fiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en 
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.  

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern-
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat. 
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  2 (2) 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Uddevalla Vatten AB för räkenskapsåret 
2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fort-
löpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation 
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen 
ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.  

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsent-
lighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verk-
samheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som under-
lag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

Göteborg den dag som framgår av min elektroniska underskrift  

Ernst & Young AB   

 

Hans Gavin  
Auktoriserad revisor  
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GRANSKNINGSRAPPORT  
 
Till bolagsstämman i Uddevalla Vatten AB  Org.nr 556901-9655 
Till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom 
 
 
 
Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2021. Granskningen har utförts i enlighet med 
bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi har 
planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.  
 
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Vi finner att bolagets verksamhet bedrivits i enlighet med 
ändamålet i bolagsordning och ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör 
ram för verksamheten. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning föreligger inte.  
 
En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en 
granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse.  
 
 
 
Datum och signatur i enlighet med digital underskrift 
 
 
Inger Gillberg-Carlsson     
Av kommunfullmäktige     
utsedd lekmannarevisor       Vi
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Produktion: Västvatten AB 
Grafisk form: Megawatt Reklambyrå AB 

Tryck: Arkitektkopia AB, Uddevalla 2022

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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