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Vatten idag och imorgon
Gästrike Vatten garanterar säkerhet – både i det vi levererar till våra kunder
och i det sätt vi hanterar vår miljö. Det långsiktiga tänkandet där vi också tar
hänsyn till kommande generationers villkor genomsyrar hela vår verksamhet.
På så sätt kan vi bidra till att vårt viktigaste livsmedel hanteras, bevaras och
brukas på ett miljövänligt och klimatsmart sätt. Genom att sprida vår kunskap
och ständigt bredda vår kompetens gör vi det möjligt för vår omvärld att ta del
av de erfarenheter vi besitter. Allt för att tydliggöra vattnets betydelse och
funktion, inte minst för den unga generationen. På så sätt kan också små
handlingar göra stor skillnad.

Vad är det som regnar på våra paraplyn?
Vad är det som snöar ner från skyn?
Jo, vatten, vatten, bara vanligt vatten.
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Vi tar ansvar för regionens VA
Tack vare att våra duktiga och engagerade medarbetare gör ett bra jobb visar vi en
tydlig riktning hur VA-verksamheten ska drivas i regionen. Under året har både medborgar- och kundenkät visat på samma resultat: förtroendet är starkt och nöjdheten
hos våra kunder växer stadigt. Det gör mig stolt och ger ett bra kvitto på att vi gör
rätt saker.
Vi har sedan starten för Gästrike Vatten varit tvungna att ta tuffa och obekväma
beslut, speciellt när det gäller justeringar av taxenivåerna som tidigare var för låga,
men som nu börjar vara på rätt nivå. Dessutom har vi tagit fram en gemensam VAteknisk standard som ska gälla för samtliga kommuner inom Gästrike Vatten. Enligt
affärsidén ska vi kännetecknas av god service, hög kvalitet på våra tjänster och gott
affärsmannaskap. Vi håller kursen och utvecklar ständigt verksamheten mot visionen.
Energieffektiv verksamhet. En av våra stora utmaningar är att minska miljöbelastningen. Under 2010 har vi gjort ett flertal satsningar på att förbättra våra anläggningar, dels gällande miljöpåverkan och dels att minska energibehovet genom nya och
smarta lösningar. Moderna och anpassade anläggningar ger bättre arbetsmiljö och
större möjlighet att jobba rationellt, till exempel bygget av överföringsledningar mellan Hofors och Torsåker. Vi bevakar forskning och utveckling i branschen för att ta
rätt beslut för framtiden.
Arbetet med att få igång en VA-utbildning på Högskolan har gått vidare och jag
gläds åt att nästa år kunna se den första årskurs som riktar in sig mot VA-yrket. Det
är inspirerande att se hur stort intresse som finns för denna Co-op utbildning.
Tillsammans med kommunerna har vi under året hittat formerna hur vi ska nå de
mest långsiktiga och hållbara lösningarna för vatten och avlopp. Våra nya rutiner och
arbetssätt hur vi gemensamt ska arbeta med frågorna gör att mina förväntningar inför
framtiden är stora.

Mats Rostö, VD
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Under året har vi tagit emot 54 studiebesök. Förutom grundskolorna som är den största
besöksgruppen har vi haft ett turkiskt besök i februari, kinesiska studenter i april och
maj, ett kinesiskt kommunbesök i augusti samt Söderhamn, Hudiksvall och Härnösands
VA-verk i november. Antalet besökare har ökat med 10 % sedan 2009.
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Marknad och Kund
Året börjades med att göra en sammanfattning över reaktioner och synpunkter som
vi tagit emot under föregående år, framförallt vad gäller den nya taxekonstruktionen
som infördes 2009. Vi började försiktigt med att analysera olika delar i taxan och
kartlägga konsekvenserna för att senare kunna föreslå möjliga förbättringar och
ändringar. Två företagskunder i Gävle överklagade huvudmannens rätt att införa
lägenhetsavgift, förhandlingar har skett med Statens VA-nämnd, i avvaktan på dom i
VA-nämnden så har arbetet med taxeöversynen varit nedlagt, eftersom utgången kan
få viss betydelse för ändringar i taxan.
Sista delen i projektet med Gästrike Vattens hemsida slutfördes planenligt och
”Mina sidor” byggdes in för att våra kunder ska kunna sköta sina ärenden direkt
på hemsidan, t.ex. att kunna lämna mätarställningar och fylla i blanketter. Under
3 veckor i april och oktober informerade vi om denna möjlighet i en TV-kampanj.
Kampanjen blev mycket uppskattad och vi kunde se en markant ökning av antalet
besökare till hemsidan. Bra för oss och bättre för våra kunder!
Den treåriga planen för vattenmätarbyten i Älvkarleby och Hofors startade också
enligt plan och gamla vattenmätare har bytts ut mot nya. Kontroll av vattenmätarna
genomfördes så att dessa går rätt enlig lagar och föreskrifter. I Hofors visade revisionen att en större del av vattenmätarna visat sig att ha felvisning som överstiger
tillåtet värde, för att vattenmätarna har suttit ute för länge (mer än 10 år). Dessa
kunder, övervägande företagskunder, har korrigeringar/återbetalningar att vänta
under 2011.
I slutet av mars invigdes Sätraverkets upprustade och tillgänglighetsanpassade entré.
Det blev en eftermiddag i samverkans tecken med tal av ordförande Per Johansson och
framtidsforskaren Ivars Jegers, innan landshövding Barbro Holmberg klippte banden
på traditionellt vis och förklarade entrén invigd.
Vår målsättning är att öka tillgängligheten för våra kunder, varför vi har genomfört en mängd kundmöten/informationsmöten i kommunerna under året. Nämnas
kan frukostmöten med företagare i Älvkarleby, lunchmöten med företagare i Hofors
och Ockelbo och kvällsmöten med företagareföreningar i Gävle. I juni fanns vi också
med på evenemanget Fallens Dag i Älvkarleby och under oktober månad hade vi öppet hus under onsdagseftermiddagar i Medborgarkontorets lokaler i Gävle. Dit kunder
hade möjlighet att titta förbi och få svar på sina frågor direkt.
För utbyggnaden av VA på Norrlandet drog informationsinsatserna igång på allvar
under våren. Det startade med en offentlig utställning kring översiktsplanen i maj
och följdes upp med flertal informationsmöten för intresserade och berörda fastighetsägare under sommaren.
Under hösten startade ett samverkansprojekt mellan Gavlegårdarna och Gävle
Energi i Gävle för att testa fjärravlästa vattenmätare i några utvalda fastigheter.
Mätarna installerades i december och testavläsningen sker i januari 2011. Vi räknar
med att det kommer att underlätta avsevärt för våra kunder. Det ger oss också bättre
möjligheter att debitera faktisk vattenförbrukning varje gång istället för beräknad
vattenförbrukning. Om projektet faller väl ut kommer vattenmätarna successivt att
bytas till fjärravlästa vattenmätare i ordinarie mätarbytesintervall, givet att de tekniska
förutsättningarna finns. Projektet är mycket spännande och vi har all anledning att
återkomma till det under 2011
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Utredning och Projekt
Under året har arbetet med att utveckla avdelningen fortsatt. Avdelningens roll är
att stödja övriga avdelningar, främst Produktionsavdelningen, som arbetar med den
dagliga driften och underhållet av vår kärnverksamhet dvs. dricksvattenproduktion
samt omhändertagande och rening av avloppsvatten.
I januari tillträdde en ny avdelningschef. En av huvuduppgifterna var att utveckla
och driva det strategiska VA-planeringsarbetet. Det har inneburit att både driva det
dagliga arbetet i rätt riktning men också i överensstämmelse med den övergripande
långsiktiga planeringen. Kort sagt, för att veta hur vi ska hantera en ledningsrenovering
idag behöver vi veta hur ledningen ska användas om tio år då det kan påverka val av
material och dimension. I det arbetet krävs ett nära samarbete i våra egna kommuner
samt närliggande kommuner och län.
Vi har besvarat 56 samråd och remissärenden under året, de flesta har rört planändringar i kommunerna. Några exempel är Program för Översiktsplan Gävle kommun,
Förslag till ny renhållningsordning med föreskrifter och avfallsplan Gästrike Återvinnare,
Förslag till ny slamförordning Miljödepartementet, Dispensansökan om verksamhet från
skyddsföreskrifter för vattentäkt Gävle/Valboåsen, Grundvattennivåmätning i kommunala vattentäkter - insamling av data Länsstyrelsen, Nätkoncession kraftledning i Hofors,
Förstudie för väg 56 och 80 vid Valbo handelsområde, Trafikverket och GIS-strategi Gävle.
Under sen höst uppmärksammades dricksvattnets kvalitet i media med anledning
av problem i Östersund. Även inom GVAB har vi tagit till oss erfarenheter och
bevakar myndigheternas rekommendationer för ökad säkerhet. Att lära av andra men
också bidra med eget kunnande är viktigt för företagets utveckling.
Inom området kartservice ingår bland annat att uppdatera den digitala ledningsnätskartan. Behoven av uppdateringar både genom inmätningar av läge och tillägg i
den digitala kartan är störst i Ockelbo, Älvkarleby och Hofors kommuner, där planeras separata projekt.
Inom ledningsnätsarbetet har fokus legat på att utreda och skapa underlag för
modeller över hur ledningsnätet fungerar. Det har vi stor nytta av såväl vid läckor
och avbrott som för att kunna simulera vad nya anslutningar innebär/kräver. Även
utredningar av dagvattennätets funktion och status har påbörjats. På Näringen har
mindre åtgärder vidtagits för att lösa de mest akuta problemen med fastighetsöversvämningar i Furuviksområdet har åtgärder vidtagits. Det projekt som under året
väckt störst uppmärksamhet är det underlag till VA-teknisk lösning för Norrlandet
som presenterades i samband med Gävle kommuns fördjupade översiktsplan under
våren/sommaren. Tillsammans med kommunen fortsätter arbetet under 2011 med att
ta fram ytterligare beslutsunderlag.
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Arbetet med att vara ett aktivt VA-stöd i kommunerna har utvecklats under året och
samverkansmöten har hållits i samtliga kommuner där planeringen kring gemensamma
projekt har påbörjats. Nämnas kan även att möten med Sandviken Energi Vatten och
länsstyrelsen i Gävleborg skett samt att en avsiktsförklaring för hur VA ska hanteras
vid Gävle Kommuns exploateringar har tecknats med Tekniska kontoret.
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Utredningar
• Gävle, Milbovändan
Utredning av spill- och dagvattenledningar pga stoppar och inläckage.
• Gävle, Hedesunda
Utredning av spill- och dagvattenledningar pga översvämningsproblematik och ovidkommande vatten.
• Gävle, Östra Björke
Utredning av spillvattenledningar pga översvämningsproblematik och ovidkommande vatten.
• Gävle, Valbo
Utredning av spill- och dagvattenledningar pga översvämningsproblematik och ovidkommande vatten.
• Gävle, Söder
Utredning av vatten- och spillvattenledningar pga ovidkommande vatten.
• Gävle, Bomhus
Utredning av spill- och dagvattenledningar pga översvämningsproblematik och ovidkommande vatten har påbörjats i en första etapp.
• Gävle, Fridalsvägen
Utredning av status på äldre vatten-, spill- och dagvattenledningar.
• Gävle, Dagvatten
Inventering av status på dagvattennätet samt vidtagit mindre åtgärder på Näringen.

Genomförda större underhåll
• Gävle, Stortorget
Förnyelse av VA-ledningar för Stortorgets och Nygatans ombyggnad.
• Gävle, Lexevägen
Omläggning av spillvattenledningar.
• Gävle, Atlasgatan/Lysgatan
Omläggning av dagvattenledning i Lysgatan samt ny vattenledning (styrd borrning) längs med Atlasgatan.
• Gävle, Storhagen
Förnyelse av vatten- och spillvattenledningar. Arbetet kommer att slutföras under 2011.
• Gävle, Trädgårdsvägen
Förnyelse av spillvattenledningar.
• Gävle, Tullbomsgatan
Återställning efter förnyelse av vatten- och spillvattenledningar.
• Gävle, Tallbacksvägen
Förnyelse av vatten- och spillvattenledningar.
• Gävle, Muréngatan
Förnyelse av vattenledningar.
• Gävle, Fältskärsleden
Förnyelse av spill- och dagvattenledningar.
• Gävle, Utmarksvägen
Förnyelse av vattenledningar har påbörjats. Arbetet kommer att slutföras under 2011.
• Gävle, Furuvik
Utredning av spill- och dagvattenledningar pga översvämningsproblematik och ovidkommande vatten.
Arbetet kommer att fortsätta de närmsta åren.

Exploateringar/nyinvesteringar
• Gävle, Bergby – Totra
Förnyelse av vatten-, spill- och dagvattenledningar.
• Gävle, Sjöledning Inre fjärden
Ny vattenledning mellan Brynäs och Fredrikskans samt ny spillvattenledning i oljehamnen. Utförandet har skett i samarbete
med Gävle Energi.
• Gävle, Åbyggeby
Utredning av kapacitet pågår. Flödesmätare har installerats.
• Gävle, Södra Hemlingby (industriområde), etapp 3
Utredning och projektering av VA-ledningar för utbyggnad av industriområde. Utförande sker under 2011.
Arbetet sker i samarbete med Gävle kommun.
• Gävle, Lindbacka, etapp B
Utredning och projektering av VA-ledningar för utbyggnad av bostadsområde. Utförande sker under 2011.
Arbetet sker i samarbete med Gävle kommun.
• Gävle, Östra Storhagen
Utredning och projektering av VA-ledningar för utbyggnad av bostadsområde. Utförande sker under 2011.
Arbetet sker i samarbete med Gävle kommun.
• Gävle, Västra Kungsbäck
Utredning och projektering av VA-ledningar för utbyggnad av nytt område. Utförandet sker under 2011-2012.
Arbetet sker i samarbete med Gävle kommun och Mackmyra Svensk Whisky.
• Hofors, Torsåkers ledningen
Utförande av nya vatten- och spillvattenledningar påbörjades. Arbetet fortsätter under 2011.
• Älvkarleby, Folkets hus området
Utredning och projektering av VA-ledningar för nya bostäder. Utförandet sker under 2011.
Arbetet sker i samarbete med Älvkarleby kommun.
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Höga spillvattenflöden i Bomhus
Under året har en första etapp av utredning och åtgärder genomförts i stadsdelen
Bomhus i Gävle. Att en övergripande utredning sker i området beror på höga spillvattenflöden till reningsverket Duvbacken. Det innebär att mer vatten läcker in i
spillvattenledningarna jämfört med den mängd vatten som förbrukas av hushållen
i Bomhus.
Utredningen började med en stuprörsinventering och kontroll av dagvattenanslutningar från fastighet. Som en del i inventeringen har en röktest utförts i ledningsnätet nattetid. Inför röktestet ombads alla berörda fastighetsägare att fylla på vatten
i samtliga vattenlås (badrum, pannrum, källare och garage) för att undvika att röken
trängde in i fastigheterna. Där det var möjligt frilades även spolbrunnar på tomterna.
Spolbrunnar ska fortlöpande kunna rensas, annars kan stuprören slamma igen och
ge skador på fastigheten.
Efter att vi har utvärderat inventeringen kommer felaktigt anslutna dagvattenbrunnar att åtgärdas samt utskick göras till fastighetsägare för att dessa ska åtgärda
felaktigt anslutna stuprör. Även flödesmätningar har utförts för att bygga upp en
modell över flöden i spillvattennätet. Det ger ett bra stöd för att vidta fler åtgärder
om det behövs.
Kvar att göra är att filma ledningarnas status genom så kallad TV-inspektion.
Resultatet ligger därefter till grund för ledningsrenoveringen framöver.

Nämnas kan att både vatten- och spillvattenledningar redan renoverats i Storhagen.
Det har haft sin orsak i driftstörningar, planerad bostadsutbyggnad samt problem med
så höga spillvattenflöden att översvämning skett i fastigheter.
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Produktion
Under 2010 så ändrade vi organisationen och flyttade in avdelningen ledningsnät
under avdelning Produktion. Det innebar att ansvaret för hela flödet från ax till limpa
hamnade under Produktion. Det vill säga från vattenberedning, leverans via ledningsnät och tryckstationer till våra kunder och sedan spillvattnet tillbaka via ledningsnätet,
pumpstationer till våra reningsverk. Vi slog även ihop grupperna Drift och Underhåll. För
att ytterligare öka på samverkan mellan ledningsnät, drift och underhåll så sitter samtliga chefer inom produktion nu lokaliserade på Duvbackens reningsverk.
Under året har vi etablerat ett arbetsmiljöarbete och det har genomförts ett antal
skyddsronder där fokus 2010 har legat på våra reningsverk. Det finns en hel del arbete
kvar att göra inom arbetsmiljöområdet och då framförallt i de mindre verken. Arbete
har också fortsatt när det gäller automatisering för att på så vis förbättra arbetsmiljön
och optimera resursåtgången.
Året som varit med de kalla vintermånaderna i januari till mars samt i november
och december har frestat på vårt ledningsnät med frysningar, läckage i ledningsnätet
för vatten och stoppar i ledningsnätet för spillvatten. De kalla månaderna har också
inneburit att vi haft mindre tid för våra planerade arbeten.
Vi har genomfört ett antal lyckade energiprojekt med syfte att reducera mängden
förbrukad el och olja, ett arbete som bidrar till en bättre ekonomi, miljö och ett
långsiktigt hållbart samhälle. År 2010 tilldelades Gästrike Vatten AB ett diplom från
Svenskt Vatten för ”Energieffektiv VA-verksamhet i Gävle”
Under slutet av året har vi startat upp ett projekt tillsammans med Gävle Energi
och Ekogas AB för att ta tillvara den biogas som reningsverket genererar för att
kunna uppgradera den till fordonsgas. Om projektet faller ut väl kommer vi att
kunna se de första bilarna som drivs av fordonsgas från Duvbackens reningsverk på
våra vägar under senare delen av 2011.
Periodiska besiktningar har under senare delen av året genomförts på reningsverken
vid Hedesunda och Norrsundet. Vi har även haft livsmedelverket på en revision i
Hofors vattenverk. För att kvalitetssäkra våra processer har arbete startats upp under
2010 med att ta fram driftsinstruktioner för våra olika verk.
*Periodisk besiktning är en uppföljning av att vi följer gällande krav och regler för de tillstånd vi
har för vår tillståndspliktiga verksamhet vid reningsverken. Kontrollen sker med hjälp av extern
konsult som upprättar ett protokoll för eventuella anmärkningar och synpunkter på verksamheten.
Besiktningen genomförs normalt vart tredje år och är oftast ett krav i tillståndet för anläggningen.
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Fakta om våra anläggningar
Vatten

Ytvattenverk

Grundvattenverk

Tryckstegringar

Vattenledning

Reservoarer

Gävle

0

6

14

551

9

Hofors

2

1

3

119

3

Ockelbo

0

8

0

82

1

Älvkarleby

0

3

4

206

2

Summa

2

18

21

970

15

Elförbrukning vattenproduktion/
distribution, kWh

Vattenproduktion, Mm3
Gävle

2009*

2010

10 058

10 098

1 444

1 305

Hofors
Ockelbo

370

363

Älvkarleby

1 231

1 209

13 104

12 975

Summa

2009

2010

5 264

5 440

Hofors

993

939

Ockelbo

228

234

Älvkarleby

380

416

6 865

7 030

Gävle

Summa

* 2009 års siffror slutjusterade 2010-06
Kemikalieförbrukning, ton

Vattenläckor 2010
2009

2010

Gävle

71

Gävle

152

155

Hofors

27

Hofors

202

214

Ockelbo

5

4

Älvkarleby

0

0

Summa

358

374

Ockelbo
Älvkarleby
Summa

4
60
162

Orsak: rörbrott, fräthål,
materialfel, trasig servis

Avlopp
Spillvattenledning, km   

Dagvattenledning, km

Pumpstationer, spillvatten

Reningsverk

Gävle

491

283

93

4

Hofors

79

64

14

3

Ockelbo

63

17

26

6

Älvkarleby
Summa
Renad mängd spillvatten, Mm3
Gävle
Hofors
Ockelbo
Älvkarleby
Summa

127

35

56

2

760

399

189

15

Elförbrukning spillvattenhantering, kWh

2009

2010

14 309

14 409

1 911

1 456

591

660

1 101

1 077

17 911

17 602

Åbyggeby ARV i Ockelbo är ej med för 2010.

Gävle

2009

2010

6 593

6 815

862

1 010

Hofors
Ockelbo

1 065

890

1 217

1 190

9 740

9 907

Älvkarleby
Summa

Gävle producerar egen el.

Fällningskemikalie, ton

Avloppsstoppar 2010
2009

2010

Gävle

Gävle

178

269

Hofors

16

Hofors

194

144

Ockelbo

33

Ockelbo

73

79

Älvkarleby

Älvkarleby

111

111

Medel

555

603

Summa

165

90
304
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n Gävle Vatten AB
Drift och Underhåll
Under året har det genomförts en hel del underhåll och utvecklingsarbeten på våra
anläggningar. Nämnas kan att vi genomfört en upprustning av Fliskärs pumpstation
både när det gäller el och mekaniska delen.
På Duvbackens reningsverk genomförde vi i början på året en energieffektivisering
genom att automatisera så att vi kan reglera syrehalten i processteg, aerob 1 och 2.
Vi genomförde även en förändring så att processen automatiskt bara använder den
mindre blåsmaskinen ifall luftningsbehovet är lågt, vilket är vanligt i samband med
regn då spillvattnet redan har hög syrenivå. Detta är också ett led i att möta nya myndighetskrav på minskade utsläpp av fosfor.
Under hösten skedde en upprustning av tre stycken fällningsbassänger både
mekaniskt men även på automationssidan. Upprustningen innebär att vi står bättre
rustade för höga flöden i samband med vårflod och kraftiga regn.
När det gäller våra vattenverk så har vi på Valbo vattenverk bytt till nya undercentraler. När det gäller att säkerställa reservkraft för bortfall av el så har vi automatiserat
det befintliga reservaggregatet i Totra vattenverk och vi har installerat ett nytt reservaggregat i Axmar vattenverk. Vi har också rustat ena delen av Bomhus vattentorn.
Ledningsnät
Året som gått har varit ett ganska bra år för ledningsnätet förutom under vintermånaderna då det varit en hel del frysningar, läckage i vattenledningsnätet och stoppar
i spillvattenledningsnätet. Året slutade med en av tidningarna uppmärksammad läcka
vid korsningen Parkvägen – Bergsgatan där vattnet forsade fram längs parkvägen med
tidningarnas rubriker att vårfloden kommit till Gävle.

n Hofors Vatten AB
Drift och underhåll
Till de större underhålls- och utvecklingsarbeten som utförts i Hofors under året
kan nämnas att pumparna som förser vattenverket med råvatten från sjön Hyen har
renoverats och riktats upp med hjälp av laser för att eliminera vibrationer i vattenverket.
Vi har också tillverkat och monterat en säkerhetsinvallning av vår klortank vid vattenverket för att förbättra arbetsmiljön och uppfylla gällande regelverk.
Vid reningsverket har vi bytt ut våra gamla blåsmaskiner och installerat nya för att
reducera energiförbrukningen. Vi har också bytt ut våra membranluftare till ett
effektivare slangluftarsystem i två av våra bassänger. Det har installerats reglerventiler till det nya luftarsystemet och vårt övervakningssystem VA-operatör har uppdaterats så att vi kan övervaka och styra syresättningen i vår process. Syresättningen
av spillvattnet är en del i processen som förbrukar stora mängder energi.
Vi har även installerat luftvärmepumpar för att effektivare kunna värma våra lokaler
och när det gäller säkerheten så har vi stängslat runt anläggningen och installerat
grind med tre övervakningskameror. VA-operatör har installerats för övervakning
och styrning av våra processer i reningsverket.
Ledningsnät
Förutom en del frysningar, läckage i vattenledningsnätet och stoppar i spillvattenledningsnätet har arbetet fortlöpt bra under året. Våra egen regi arbeten har gått enligt plan
trots en sen start på grund av de kalla vintermånaderna i början av året. Större delen av
det planerade arbetet blev genomfört, dock kvarstår återställningsarbetet och ett större
arbete vid Bruksvägen som vi flyttat till 2011.
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n Ockelbo Vatten AB
Drift och underhåll
Under året har vi genomfört ett stort projekt för att reducera energiförbrukningen
på Ockelbos reningsverk. En investering där vi fick ekonomiskt bidrag från Svenskt
Vatten för att täcka en del av kostnaden. Utfallet från projektet har varit mycket lyckat.
Vi har helt kunnat reducera vår användning av fossila bränslen i form av olja, vilket
tidigare användes till uppvärmning av anläggningen. När det gäller elförbrukningen
så kan vi efter ett halvårs drift se att vi kommer reducerat förbrukningen med
ca 240 000 kWh per år. Förändringar som gjorts på reningsverket är bland annat installation av ett effektivare luftarsystem och styrning av blåsmaskinerna mot önskad
syrenivå, installation av ny ventilationsanläggning och VA-operatör har installerats
för övervakning och styrning av våra processer. Vi har även installerat UV-ljus i flera
vattenverk för att ytterligare säkra god kvalité på dricksvattnet.
Ledningsnät
Under året har genomförda arbeten dragits ner till ett minimum på grund av
det ekonomiska läget men ett större inläckage till spillvattennätet har lagats vid
Kvarnbäckens Pumpstation. Vid Mästersmedsvägen åtgärdades en del av spillvattenledningen för att säkerställa att vi inte skulle få onödiga stoppar i fastigheter
uppströms.

n Älvkarleby Vatten AB
Drift och underhåll
Vid reningsverket i Skutskär har vi byggt om våra slampumpar i källaren samt
monterat TS-givare i kemslammet och byggt om pumpningen från kembassäng till
försedimentering. Det har installerats nya pumpar för styrning av Järnklorid och en
mängdmätare för pollymerer. Ett reservaggregat för bortfall av el har installerats liksom
en ny grind och två övervakningskameror.
Avloppsreningsverket i Gårdskär har försetts med en ny renstvätt, en ny syremätare
har installerats och det har införts frekvensstyrning på blåsmaskinen. I Skutskärs vattentorn har vi bytt rörgaller, genomfört en rengöring och installerat nya ventiler för
in och utgående vatten. Vid Kronsågens vattenverk har vi installerat ett reservaggregat
för el. På vår reserv vattentäckt vid Sand har vi förberett övervakning genom att
installera ett nytt styrskåp med utrustning för att enkelt kunna koppla in reservkraft
vid behov.
Vi har även satt upp nya apparatskåp och bytt PLC: er i våra pumpstationer vid
kyrkan i Skutskär, Marma, och Sand samt byggt om pumpsumpen i kyrkans pumpstation och satt in nya pumpar i Marma. Flera av pumpstationerna har också fått ny
belysning. En översyn och uppgradering av vår radiokommunikation har gjorts och
ett antal radiomoduler har bytts ut samt VA-operatör har installerats för övervakning
och styrning av våra processer.
Ledningsnät
Vi har under åter åtgärdat ett flertal större läckor på huvudmatarledningarna till
Skutskär, förutom frysningar, läckage i vattenledningsnätet och stoppar i spillvattennätet på grund av sträng kyla. Dessutom har Bruket varit utan vatten ett flertal
gånger. Egen regi arbeten har gått enligt plan trots en sen start på grund av de kalla
vintermånaderna i början av året. Större delen av det planerade arbetet blev genomfört,
dock kvarstår återställningsarbetet.
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IT-verksamhet
Vid bildandet av Gästrike Vatten beslutade man att fortsätta använda Gävle Vattens
verksamhetssystem och arbetssätt men under 2009 växte vi ur dem. Projektet IT
2020 skapades för få en översyn av hela vår IT-verksamhet. Syftet var att anpassa ITverksamhet, verksamhetssystemen och våra arbetssätt för att stödja övriga verksamheter på bästa sätt. Resultatet av behovsanalysen kan delas in i tre delar: Organisation,
Dokumentation och Verktyg.
Organisation: En stor utvecklingsmöjlighet var att skapa ett forum för att planera
och ta strategiska beslut där alla verksamheter på Gästrike Vatten deltar. Under årets
senare del startade vi därför upp ett IT-råd. IT-rådet ska vara en kommunikationskanal mellan IT och övriga verksamheter. IT-rådets viktigaste uppgift är att prioritera
projekt, ta beslut i strategiska frågor samt förbereda frågor för beslut på ledningsgrupp
eller styrelse.
Dokumentation: Projektet IT 2020 visade möjligheter att utveckla strategiska
dokument. På IT-rådets första möte i december beslutades att prioriterad dokumentation är en Informationssäkerhetspolicy. I den policyn ska det att ingå en
Informationssäkerhetsstrategi med handlingsplan, IT-policy och IT-strategi.
Verktyg: För att stödja verksamheten på bästa sätt gjordes det en övergripande
inventering och behovsanalys av våra verksamhetssystem. Behovsanalysen gjordes
tillsammans med andra VA-bolag och visade på möjligheter att utveckla vår
hantering av befintliga system samt att ta fram nya verktyg för en effektivare
hantering av verksamheten.
Under 2011 kommer vi tillsammans med andra VA-bolag att arbeta fram en kravspecifikation på ett verksamhetssystem. Kravspecifikationen kommer innehålla dokumentationshantering, ärendehantering, projekthantering, debiteringssystem samt
integration (hur man utbyter information mellan systemen). Befintliga system som
arbetsordersystem och ekonomisystem kommer också att beröras.

Nytt på GIS fronten
2010 har varit ett händelserikt år för alla användare av GIS. Året startade med att genomföra ett generations skifte på våra geografiskt baserade verksamhetssystem. Våra
tidigare system, VAFocus och Tittskåpet med felanmälan har bytts ut och vi har gått
från tre olika referenssystem i plan (koordinatsystem) till ett enhetligt referenssystem
(Sweref 99 16 30). Generationsskiftet beror på att den plattform våra system har varit
byggda på fasas ut och ersätts av ny teknik.
Först byttes felanmälan i karttittskåpet ut mot Cityworks, ett system för att
hantera fel och händelser på våra anläggningar samt för att dokumentera de åtgärder
som gjorts. Den 30 april togs systemet i drift och generationsskiftet var igång. Under
juni månad startade nästa steg, nämligen att byta geografiskt referenssystem till ett
globalt anpassat referenssystem (Sweref 99 16 30) för koordinatbaserade data. Tidigare
hanterade vi tre olika referenssystem, RT90 i Ockelbo, RT38 i Gävle och Älvkarleby
och RT10 i Hofors. Bytet blev nästa steg mot ett nytt verksamhetssystem för kartdokumentation, ersättaren till VAFocus.
I oktober började det tredje steget med att ersätta VAFocus med Geosecma
Ledning VA för ArcGIS. Det berörde främst ledningskartan i VAFocus. All data konverterades till en ny databasmodell, baserad på bland annat VAFocus. Kvar att göra
under 2011 är att sätta upp en ny webbklient, baserad på Geosecma, som ska ersätta
VAFocus tittskåp. Den webbapplikationen blir därefter vårt nya kartverktyg.
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En dag på jobbet
Jan-Erik Molander har arbetat med VA-frågor sedan 2002. Idag arbetar han med drift
och underhållsfrågor i Gästrike Vatten. I hans tjänst ingår även beredskapstjänst var
sjätte vecka, utanför ordinarie arbetstid samt helger.
– Det går bra även om det i perioder kan vara mycket att göra, säger Jan-Erik
Arbetet i driften har förändrats mycket under de senaste åren, framför allt vad
gäller tekniken. Idag kommer till exempel larmen från anläggningarna som smsmeddelanden i telefonen. Mycket smidigt. Har jag jour på helgen loggar jag bara in
mig i datorn för att se om problemet går att lösa via datorn eller om jag måste åka ut
och åtgärda på plats i anläggningen.
– Jag kan hålla koll på nivåerna i vattentornen, tryck och flöden i ledningsnätet
samt justerar kemin i alla verken hemifrån, säger Jan-Erik. Visar det sig att larmen är
av annan karaktär eller inte kan tolkas, måste jag givetvis åka ut och kika på plats.
Vid plötslig vattenläcka tar Jan-Erik kontakt med beredskapsledaren och därefter
killarna på ledningsnät, som startar läcksökningen. I samtliga fall meddelas lokalradion vilka områden som berörs samt vart vatten går att hämta under tiden. Vi lägger
även ut informationen på webben. En läcka kan ta från fyra timmar upp till ett dygn
att laga beroende på omständigheter.
Generellt är det mest problem vid kraftiga åskväder sommartid, när kommunikationen till övervakningssystemet slås ut. Då måste allt skötas manuellt tills det kommer
igång igen.
Det är som sagt mycket att hålla koll på men Jan-Erik känner sig trygg. Från februari
2011 går han ett steg längre och blir beredskapsledare.
– Det blir både intressant och spännande och kan ses som ett naturligt steg efter tre
år med beredskapstjänst. Med stöd från mina duktiga arbetskamrater så vågar jag mig
på det ansvaret säger Jan-Erik avslutningsvis.

Namn:
Jan-Erik Molander
Erfarenhet: Arbetat med VA-frågor sedan 2002 i
Älvkarleby kommun, sedan 2008 i Gästrike Vatten
Arbetar:
Produktionsavdelningen, drift och underhåll
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Utsläpp BOD7 (Kg) exkl bräddning

Utsläpp Tot-P (Kg) exkl bräddning

2009

2010

Gävle Kommun

51 525

53 731

Gävle

2009

2010

2 959

4 857
236

Hofors Kommun

7 868

6 944

Hofors

319

Ockelbo Kommun

3 788

4 570

Ockelbo

167

130

Älvkarleby Kommun

7 750

6 359

Älvkarleby

278

320

70 931

71 605

3 723

5 544

Summa

Summa

För mer information om utsläppsmängder och tillstånd se Gästrike Vattens miljörapporter 2010.
Minskat fosforutsläpp i Ockelbo kommun beror på förbättringar på Ockelbo reningsverk
(ingen mottagning av slam från 3-kammar brunnar från mars).

18

Miljö
År 2010 har varit ett år då övervakning och övervakningssystem varit prioriterade. De
digitala systemen har uppgraderats för att befintliga system ska kunna integreras i ett
gemensamt styrsystem för hela Gästrike Vatten.
Med portabel fosformätare har online övervakning kunnat övervaka återkommande
kända störningar i spillvattenverken. Vi ser omgående effekter och kan vidta korrigerande och förebyggande åtgärder. Ett annat sätt att övervaka våra processer är att
med stickprovskontroller kontrollera reningsgraden i spillvattenanläggningarna. För
dessa analyser har vi använt det ackrediterade laboratoriet i Skutskär. Nämnas kan att
laboratoriet i sitt arbete med att minska miljöpåverkan håller på att ersätta analysparametern COD (kemisk syreförbrukning) som innehåller kvicksilver, med den mer
miljövänliga parametern TOC - totalt organiskt kol.
• Vi tar kontinuerligt prover för analys i vattenverken, ledningsnätet och hos våra
användare. Av 947 analyserade dricksvattenprover var 34 prover tjänliga med
anmärkning och ett prov från Älvkarleby otjänligt (antal koliforma bakterier var
23/100 ml, gränsvärdet är 10 /100 ml. Nya analyser efter tre dagar visade ingenting).
• UV-ljus har monterats i vattenverk som saknat ett bra desinfekteringssteg.
• För att öka medvetenheten och kompetensen bland medarbetare har en dricksvattengrupp bildats som genom samarbete och studiebesök på arbetsplatserna ska
kunna ge varandra input om förbättringsarbeten och processoptimering.
• Vi har påbörjat ett arbete med att uppdatera och utforma egenkontrollprogram för
samtliga vatten- och spillvattenverk för att på sikt underlätta myndigheter vid tillsyn
och besiktningar.

Kvalitetsledningssystem
Under 2010 har styrgruppen främst arbetat för att på ett dokumenterat sätt skapa ordning och reda på organisationens tre huvudprocesser, Skapa uppdrag, Anslutning och
Leverans. Processflödesscheman för respektive process har kartlagts inklusive stödprocesserna IT, Ekonomi, Inköp och Intern service. Arbetsuppgifterna har tydliggjorts
för att visa på vart samarbete och aktiviteter mellan processerna är aktuella. I arbetet
med Handbok för ledningssystemet har Skapa uppdrag- och Leveransprocesserna
kommit längst. Anslutning har uppdaterat en version av
Teknisk standard. Vad som återstår är delprocesskartläggningen inom varje process.
Vi tar hjälp av ett konsultföretag med driftinstruktioner, lika disposition för samtliga verk och för Leveransprocessen. Inför året 2011 ska arbetet med processflödena
och rutinbeskrivningarna fortsätta så att dokumentationen till handboken kan bli
färdig för revision.
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Gästrike Vattens organisation
Mats Rostö
VD
Stab:
HR, IT/GIS, Laboratorium Acc

Produktion

Drift & underhåll
Reningsverk
Vattenverk
Underhåll anläggning
Laboratorium drift

Ledningsnät

Utredning &
Projekt

Marknad/Kund

Utredning
Projektering
Projektledn/kontroll
Kommunstöd
Kart- och dokumentservice
Processutveckling

Kundservice
Information mot kund
Intern info/service
VA-taxor
VA-juridik
Mäthantering

Ekonomi
Ekonomiservice
Administration
Inköp
Avtal

Underhåll ledningsnät
Läcksökning
Egen regi-arbete

Ägarstruktur
Gävle kommun

Hofors kommun

Ockelbo kommun

Älvkarleby kommun

Gästrike Vatten AB
moderbolag

Gävle Vatten AB

Hofors Vatten AB

Ockelbo Vatten AB

Älvkarleby Vatten AB

dotterbolag

dotterbolag

dotterbolag

dotterbolag

Gävle kommun

Hofors kommun

Ockelbo kommun

Älvkarleby kommun

För att på ett bra sätt driva verksamheten nu och i framtiden krävs samverkan. Vi har en
ansvarig representant per kommun som tillser att Gästrike Vatten alltid är närvarande
på planeringsmöten och bistår kommunerna med VA-kompetens, så kallat kommunstöd.
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Ekonomiavdelningen
Under året har vi tillsammans med Gävle kommuns förvaltningar och bolag genomfört
en förstudie för ett nytt ekonomisystem. Resultatet av förstudien visade på behovet
av ett nytt system och att en kravspecifikation bör arbetas fram under 2011. Resultaten
visade även att behoven hos användarna var mer omfattande och att det är ett nytt
affärssystem som behövs.
När det gäller internkontrollen så har har vi arbetat utifrån de internkontrollplaner
som är fastställda för respektive bolag. Löpande internkontroller har genomförts och
rapporterats till styrelserna under året. Kontrollerna är noggrant gjorda enligt rutiner
som tagits fram för ändamålet.
Inför årsskiftet 2010-2011 genomfördes byte av löneadministration och lönesystem.
Ända sedan sommaren har förberedande arbetet pågått för att få en så smidig
övergång som möjligt.

Personal
• Under 2010 har sex medarbetar slutat, fyra har gått i pension, två har slutat på egen
begäran och tre nya medarbetare har rekryterats. Antalet anställda var vid årets slut
67 personer.
• Uppföljning Mål och tidplan 2010 gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet är
slutförda . Under året har en skyddskommitté bildats, och det har utsetts 4 skyddsombud, skyddsronder har genomförts och en övergripande tidplan för skyddsronder åren
2010-2014 har beslutats. Under året har 8 arbetsskador och 3 tillbud rapporterats.
• Under våren genomfördes en ergonomisk kartläggning tillsammans med företagshälsovården, utifrån rapporten kunde vi konstatera ett flertal brister främst på våra
kontorsplatser, dessa har åtgärdats och kommer att slutföras under kvartal 1 2011.
• Under året har kartläggning gjorts beträffande vaccinering av TBE och Twinrix,
all personal som arbetar utomhus kommer därför att erbjudas vaccinering.
• Medarbetare som fyllt 55 år har erbjudits hälsokontroll i samarbete med företagshälsovården. Under 2011 kommer vi att fortsätta med dessa och erbjuda alla som har
fyllt 50 år.
• Alla anställda har under hösten genomgått utbildning i L-ABC ( bedömning, läge,
andning och chock) samt Hjärt-lungräddning. De medarbetare som arbetar med eller i
anslutning till strömförande anläggningar samt alla skyddsombud har fått en utvidgad
utbildning.
• Efter en kompetensinventering bland personalen visade det sig att datamognaden
var väldigt ojämn i företaget. Under hösten har vi därför genomfört datautbildningar
tillsammans med Folkuniversitetet. Under kvartal 4 genomfördes bl.a. grundkurs i
datorhantering, grundkurs i Office samt en avancerad kurs i Excel.
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Miljö

Gästrike Vatten AB

Ett långsiktigt kretsloppstänkande genomsyrar hela verksamheten, där hänsyn tas till kommande generationers behov av
en bra VA-försörjning. På så sätt kan vårt viktigaste livsmedel
hanteras, bevaras och brukas på ett miljövänligt sätt. Genom
att sprida kunskap om och ständigt bredda kompetensen blir
det möjligt för vår omvärld att ta del av våra erfarenheter.
Avloppsrening är tillståndspliktig enligt Miljöbalken, det
berör de större reningsverken. För varje tillståndspliktigt reningsverk finns ett särskilt miljöbokslut.
För en långsiktigt god VA-försörjning med minsta möjliga
miljöpåverkan är det viktigt att förutsättningarna för vattenförsörjning och avloppshantering ingår som en del i en första
förutsättningslös inventering i kommunens planarbete.

Org nr 556751-1661
Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och
koncernredovisning.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten

Kvalitet

Gästrike Vatten AB är moderbolag i koncern med syfte att
bedriva den allmänna VA-verksamheten i Gävle, Hofors,
Ockelbo och Älvkarleby kommuner. Sammantaget sköter
Gästrike Vatten driften av totalt 2 130 km ledningar för vatten, spill- och dagvatten, två ytvattenverk, 17 grundvattenverk
och ett antal tryckstegringar, pumpstationer och högreservoarer i de fyra kommunerna.
I Gästrike Vatten AB finns all personal och utrustning som
behövs för driften av VA-anläggningarna, som ägs av dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB
och Älvkarleby Vatten AB.
Samtliga koncernbolag var för sig tillämpar de kommunala
lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna.

Vatten är klassificerat som livsmedel och vattenkvaliteten
kontrolleras kontinuerligt genom provtagningar. Kvaliteten är
hög och uppfyller Livsmedelsverkets alla krav.
Förnyelse- och underhållsinsatser i ledningsnätet genomförs
i huvudsak för att lösa befintliga problem som rör vattenkvalitet, in- och utläckage, bräddningar och källaröversvämningar, dessa prioriteras utifrån bedömning av konsekvenser,
antal driftstörningar, kostnader och miljöeffekter.

Kvalitetsledningssystem
Arbete pågår med att ta fram ett koncerngemensamt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 standard. En styrgrupp med
personal från alla delar av verksamheten arbetar aktivt med
inventering av material, processer, beskrivningar av rutiner,
processkartläggning, dokumenthantering och avvikelserapportering. Avsikten är att få en jämn och god kvalitet i både
det interna och det externa arbetet. Målsättningen är att ha ett
fungerande kvalitetsledningssystem under 2011.

Affärsidé
Gästrike Vatten ska tillgodose kundernas behov av gott
dricksvatten av hög kvalitet samt avleda och rena spillvatten.
Spillvattnet återförs efter rening till det naturliga kretsloppet
för kommande generationers behov på ett ansvarstagande sätt.

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret

Vision
Gästrike Vatten ska vara en förebild för ett modernt VA-bolag i
Sverige genom att vara i ständig utveckling med att långsiktigt
trygga en god dricksvattenförsörjning och en miljöanpassad
avloppshantering.

Ett nytt fyraårigt utbildningsprogram i kretsloppsdesign
planeras i samarbete med Gästrike Återvinnare och Högskolan
i Gävle med planerad start hösten 2011. Syftet är att få unga
människor att vara med att hitta hållbara lösningar inom
vatten-miljö-energi genom ett nytt kretsloppstänk samt delta i
förändringsarbetet med ny teknik och nya miljölösningar som
följer kretsloppskedjan.
Gästrike Vatten har tagit fram ny nationell statistik för
kommunernas hantering av slam från reningsverken. Betydligt
fler kommuner har börjat avsätta sitt slam i jordbruket men
priset för avsättning av slam som anläggningsjord eller på
jordbruksmark har inte förändrats i någon större omfattning.
Underlaget ger stöd åt Svenskt Vatten såväl som övriga
VA-huvudmän.
En lyckosam reklamkampanj för hemsidan har sänds i
TV4 under våren och hösten. Syftet är att göra abonnenterna
uppmärksamma på de tips och råd om vattenförbrukning,
vattenkvalitet och miljöpåverkan etc. som finns samt även att
uppgift om mätarställningar kan lämnas.
En kundundersökning har genomförts för att mäta hur
nöjda kunderna är med Gästrike Vattens sätt att bedriva VAverksamheten i ägarkommunerna. Resultatet visar att över 90
% av kunderna är nöjda.
För att öka tillgängligheten för medborgare och brukare
har ett flertal aktiveter genomförts som informationsmöten i
samtliga kommuner. Tillsammans med Älvkarleby kommun
fanns Gästrike Vatten representerad vid Fallens dag. I Gävle
har det under våren tillsammans med kommunen hållits ett

Ägarförhållanden och
koncernstruktur
Gävle kommun äger 70 % av aktierna i Gästrike Vatten AB
och de övriga kommunerna äger 10 % var. Dotterbolagen
Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB
och Älvkarleby Vatten AB ägs till 99 % av Gästrike Vatten
AB och resterande procent innehas av respektive kommun.
Varje kommun styr 100 % av rösterna i dotterbolaget och
styrelserna består av ledamöter utsedda av kommunfullmäktige i respektive kommun. Dotterbolagen äger och förvaltar
VA-anläggningarna i respektive kommun och är därmed
huvudman.
Koncernstrukturen innebär att samordningsfördelar uppnås samtidigt som varje kommun tillförsäkras kontroll över
anläggningar, utbyggnadsplaner och regional VA-taxa. Stora
framtida investeringar i befintliga och nya anläggningar kan i
en regional organisation samordnas så att ett optimalt resursutnyttjande av vattentäkter, anläggningar och personal uppnås
för en långsiktigt kostnadseffektiv och hållbar VA-försörjning
som möter upp de ökade kraven som ställs på verksamheten
genom EU-direktiv och lagar.
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Nettoomsättning, resultat och
investering

antal samrådsmöten angående den planerade utbyggnaden av
kommunalt VA till Norrlandet.
Ett projekt IT2020 har påbörjats för få en översyn av hela
vår IT-verksamhet. Huvudsyftet med projektet är att anpassa
IT-verksamhet, verksamhetssystem och arbetssätt för att stödja
vår övriga verksamhet på bästa sätt. Resultatet av behovsanalysen kan delas in i organisation, dokumentation och verktyg.
För anläggningsbolagen är energikostnaderna en stor del av
den totala kostnadsvolymen. Gästrike Vatten arbetar därför
intensivt med att energieffektivisera anläggningarna. Gästrike
Vatten har sökt bidrag för delfinansiering från extern finansiär
(Svenskt Vatten) och fått anslag beviljade, ett sådant projekt
har under året slutförts på reningsverket i Ockelbo centralort och ett har beviljats bidrag för reningsverket i Skutskär
centralort.
Arbete pågår med att dra överföringsledningar för VA mellan Torsåker och Hofors för att förse Torsåkers samhälle med
dricksvatten från Hofors vattenverk och för att leda spillvatten
till Hofors reningsverk, projektet har upphandlats och arbeten
har påbörjats under året, ledningarna ska tas i drift under
första halvåret 2011.
Gävle försörjs av grundvatten som tas ur Valboåsen med
inducering från Gavleån. De har under en tid funnits kvalitetsförändringar som stör dricksvattenproduktionen. Dessa problem
har under året ökat vilket har gett ökade problem att upprätthålla vattenkvaliteten enligt Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska ”en
allmän va-anläggning ordnas och drivas så att den uppfyller
de krav som kan ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön och med hänsyn till intresset av en god
hushållning med naturresurser”. För att säkerställa dricksvattenförsörjningen för anslutna abonnenterna krävs åtgärder
för att en god vattenkvalitet ska garanteras för nuvarande och
kommande generationer. En avsättning har gjorts för att vidta
åtgärder enligt fastställd investeringsplan.

mnkr
Januari-december

Omsättning
2010 (2009)

Gästrike Vatten

51,6

(54,1)

Gävle Vatten AB

94,4 (94,4)

Resultat

Investeringar

2010 (2009)

2010 (2009)

0

(0)

0,1 (-0,4)

1,9

(1,9)

11,1 (12,0)

Hofors Vatten AB

21,8

(18,5)

0

(-3,3)

11,6

Ockelbo Vatten AB

10,0

(9,3)

-1,5

(-1,9)

4,9 (6,6)

Älvkarleby Vatten AB

22,9 (22,8)

0,3

(0,5)

6,5

Elimineringar

51,4

(0)

(0)

Summa koncernen

(54,1)

149,2 (145,4)

-1,1 (-5,0)

(7,9)

(6,2)

36 (34,6)

Dotterbolagens nettoomsättning består av brukningsavgifter och anslutningsavgifter. Brukningsavgiften intäktsförs
när den uppstår och anslutningsavgiften intäktsförs enligt
matchningsprincipen i takt med anläggningarnas avskrivningstid, vanligtvis 25-50 år.
Koncernens nettoomsättning under perioden januaridecember uppgår till 149,2 mnkr (145,4), en ökning jämfört
med föregående år, främst beroende på effekten av genomförda
taxehöjningar.
Resultat efter finansnetto uppgår till -1,1 mnkr (-5), en
förbättring jämfört med föregående år som beror på minskade
verksamhetskostnader för att möta upp dotterbolagens bristande ekonomi, därför har återbesättningar av vakanser och
planerade insatser för ex kvalitetsledningssystem förskjutits i
tid till 2011.
Koncernens totala investeringar under perioden uppgår
till 36 mnkr (34,6), varav dotterbolagens investeringar avser
förnyelseinvesteringar i befintliga VA-anläggningar samt
exploateringar.

Taxor och avgifter
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) får avgifterna
inte överskrida det som behövs för att täcka kostnader som
är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningarna.
Eventuella överuttag eller underuttag ska återbetalas respektive belasta abonnenterna genom justering av VA-taxan inom
tre år från det att detta uppstått.
Anslutningsavgifterna ska täcka kostnader för nyinvesteringar i anläggningar samt del av huvudanläggningen, administration och räntekostnader för nyanläggning i ledningsnätet och
del av huvudanläggning.
Brukarna debiteras enligt för respektive kommun gällande
VA-taxa. Taxan är fördelad på en brukningsavgift och en
anslutningsavgift. Brukningsavgiften debiteras löpande medan
anslutningsavgiften debiteras när fastigheten ansluts till den
kommunala VA-försörjningen.
Under året har kommunfullmäktige i Hofors och Ockelbo
infört nya nivåer på brukningsavgiften i VA-taxan.

Finansiering
Räntebärande skulder har ökat med 7 mnkr och uppgick per
den 31 december till 220 mnkr. Investeringarna i dotterbolagen
har finansierats genom reverslån från respektive kommun undantaget Gävle Vatten AB där finansieringen skett via internt
tillförda medel.

Moderbolaget
Intäkterna i Gästrike Vatten AB består av kostnader som proportionerats ut till dotterbolagen utifrån bolagets belastning
på modern. Direkta kostnader belastar respektive dotterbolag,
kostnader av gemensam karaktär har fördelats utifrån fördelningsnyckel fastställd av styrelsen, där fördelningen är följande
Gävle Vatten AB 78 %, Hofors Vatten AB 9 %, Ockelbo Vatten
AB 5 % och Älvkarleby Vatten AB 8 %. Under perioden
januari-december har Gästrike Vatten AB sålt tjänster till dotterbolagen för 51,4 mnkr (54,1). Moderbolagets resultat efter
finansnetto uppgår till 0 mnkr (0).
Investeringar under perioden har uppgått till 1,9 mnkr
(1,9) och avser främst investeringar i infrastruktur för ett
gemensamt övervakningssystem, vilket möjliggör processdrift
och därmed en effektivare beredskapsorganisation.
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Medarbetare

Koncernresultaträkning

Antal anställda i moderbolaget och koncernen uppgår till 67
personer (71). 7 personer har slutat sina anställningar varav 1
visstidsanställd och 4 har gått i pension. Rekryteringar för att
möta framtida pensionsavgångar och för att ersätta förlorad
spetskompetens blir än mer nödvändiga för att bedriva en
effektiv och framtidsorienterad VA-verksamhet.

2

Övriga rörelseintäkter

2010

2009

146 312 163

142 012 338

2 876 613

3 226 253

149 188 776

145 238 591

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader
Övriga externa kostnader

Utsikter

-23 716 564

-31 764 038

3, 4

-64 573 908

-56 598 240

5

-37 974 466

-37 207 733

-18 771 067

-17 244 174

-145 036 005

-143 112 135

4 152 771

2 126 456

Personalkostnader

VA-verksamhet har en stor miljöpåverkan och det är viktigt att verksamheten bedrivs utifrån en tydlig miljöprofil
både internt och externt med ökad miljömedvetenhet.
Dricksvattentäkterna är känsliga för olika typer av yttre
miljöpåverkan och recipienterna påverkas av det renade spillvattnet från reningsverken. Dricksvatten är klassificerat som
livsmedel vilket ställer höga krav på hela produktions- och
distributionskedjan. Det är en förutsättning för att kunna utföra en trygg och säker VA-försörjning för nuvarande och kommande generationer. Detta är ett högprioriterat område under
den kommande planperioden för vår verksamhet i alla anslutna
kommuner. Det är viktigt att nå ut med information om vilken
stor nytta man får till en låg kostnad och att varje generation
ska bär sina egna kostnader och inte förskjuta det ekonomiska
ansvaret på kommande generations brukare. Miljöfrågan är
viktig för våra medarbetare att beakta i det dagliga arbetet, det
gäller allt från vårt beteende vid resor i tjänsten till inköp av
material och förbrukning av detta.
Högskoleutbildningen som ska starta hösten 2011 är ett led i
att säkra framtida kompetensförsörjning samt öka intresset för
VA-verksamheten i att profileras som en attraktiv arbetsgivare
med konkurrenskraftiga och marknadsmässiga löner.
För totalekonomin i samhällsbyggnadsprocessen är det
viktigt att samarbetet mellan Gästrike Vatten AB samhällsbyggandet och Gästrike Vatten fungerar på ett bra sätt. Bolaget
deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom att vid samhällsplanering beakta VA frågor i ett tidigt skede i ägarkommunerna. VA-utbyggnaden är ofta en mycket stor del av exploateringskostnaden och det är därför viktigt att VA-synpunkterna
kommer in i ett tidigt skede i stadsbyggnadsprocessen.
VA-strategi 2030 är ett projekt där Gästrike Vatten tillsammans med kommunerna ska ta fram långsiktigt hållbara VAlösningar i respektive kommun. Strategin kommer att ligga
till grund för kommande utbyggnader, fortsatt förnyelse och
underhållsarbete av VA-anläggningarna. Den ska även beakta
de klimatförändringar som vi står inför och de problem vi
redan idag kan konstatera.
Ett kvalitetsledningssystem håller på att införas vilket innebär att standardisering och rutiner håller på att tas fram
vilket kommer innebära en kostnadseffektiv drift av VAverksamheten i respektive anläggningsbolag. För att effektivisera verksamheten och bromsa kostnadsutvecklingen kommer
vi från 2011 att utveckla arbetet med nyckeltal och därmed öka
verksamhetsstyrningen.

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

-297 950

Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter

420 618

247 575

Räntekostnader

-5 472 086

-7 351 461

Summa resu. från finans. poster

-5 051 468

-7 103 886

Resultat efter finansiella poster

-898 697

-4 977 430

Övriga resultatposter
Skatt på årets resultat

6

Årets förlust

Koncernbalansräkning

Not

-248 403

-31 122

-1 147 100

-5 008 552

2010-12-31

2009-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och markanl.

7

63 652 429

72 959 364

Maskiner och andra tekniska anl.

8

188 966 362

190 530 887

Inventarier och fordon

9

6 243 331

5 830 406

Pågående nyanläggningar
materiella anläggningstillgångar

10

32 833 305

-

291 695 427

269 320 657

6 455 707

12 760 705

344 539

-

15 127 438

-

Övriga kortfristiga fordringar

1 867 081

12 996 935

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkt.

1 958 781

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Fordran Gävle kommun

11

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Förslag till resultatdisposition

880 893

25 753 546

26 638 533

317 448 973

295 959 190

5 000 000

5 000 000

4 000

4 000

5 004 000

5 004 000

Eget kapital och skulder

Till årsstämmans förfogande finns inga vinstmedel att disponera då årets resultat är 0 kr.

Eget kapital

12

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Bundna reserver
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Not

Nettoomsättning
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Forts.

Forts.
Koncernbalansräkning

Not

2010-12-31

2009-12-31

Fria reserver

3 983 761

8 054 591

Årets resultat

-1 147 100

-5 008 552

2 836 661

3 046 039

7 840 661

8 050 039

Kassaflödesanalys för koncernen

Fritt eget kapital

Övriga avsättningar

13

Summa avsättningar

Ökning av övriga långfristiga skulder

9 741 637

11 879 998

8 525 090

-

4 658 956

Erhållna aktieägartillskott
Kassaflöde fr. finansieringsverksamheten

2 558 593

7 376 179

2 558 593

7 376 179

11 879 998

22 925 683

Årets kassaflöde

0

0

Likvida medel vid årets slut

0

0

Moderbolagets resultaträkning
Långfristiga skulder

Not

Nettoomsättning
11, 14

76 012 904

78 575 249

Skulder till övriga kommuner

14

144 494 243

134 802 072

Per anslutningsavg/avsättningar

15

Summa långfristiga skulder

52 782 994

25 470 545

273 290 141

238 847 866

Leverantörsskulder

19 511 296

23 024 227

11, 14

Skulder till Älvkarleby kommun

14

Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder

14

-

6 341 717

23 732

-

-

262 547

2 536 230

2 374 650

2

Övriga rörelseintäkter

2010

2009

51 443 980

53 680 491

156 913

388 350

51 600 893

54 068 841

3, 4

-12 489 517

-15 658 999

5

-37 974 466

-37 207 733

-922 749

-1 111 616

-51 386 732

-53 978 348

214 161

90 493

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

-

Ökning av långfristiga lån

Avsättningar

Skulder till Gävle kommun

2009

Finansieringsverksamheten

Summa eget kapital

Skulder till Gävle kommun

2010

Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
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Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

11 688 320

9 681 965

33 759 578

41 685 106

317 448 973

295 959 190

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Ränteintäkter

152 159

136 907

Räntekostnader

-117 917

-196 278

Summa resu. från finans. poster

34 242

-59 371

Resultat efter finansiella poster

248 403

31 122

-248 403

-31 122

0

0

Skatt på årets resultat

6

Årets resultat
Kassaflödesanalys för koncernen

2010

2009

4 152 771

2 126 456

37 205 077

20 036 012

420 618

247 575

-5 472 086

-7 351 461

36 306 380

15 058 582

Ökning/minskning kundfordringar

6 304 998

3 385 298

Ökn./minsk. övriga kortfristiga fordringar

-5 420 011

-12 779 977

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering av poster som inte ingår i
kassaflödet, mm.
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Ökning/minskning leverantörsskulder

-3 512 931

8 471 342

Ökn./minsk. övr. kortfristiga rörelseskuld.

-4 412 597

-2 701 453

29 265 839

11 433 792

-41 145 837

-34 759 472

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Moderbolagets balansräkning

Sålda materiella anläggningstillgångar

-

175 000

Erhållna bidrag

-

225 000

Investeringar i dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

-

-41 145 837

-34 359 475

2010-12-31

2009-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anl.

8

1 500 422

1 873 322

Fordon

9

1 181 104

1 540 094

Pågående nyanläggningar och
förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

10

1 696 959

-

4 378 485

3 413 416

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar

Investeringsverksamheten
Invest. i materiella anläggningstillgångar

Not

25

17

396 000

396 000

4 774 485

3 809 416
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Forts.
Moderbolagets balansräkning

2010-12-31

2009-12-31

103 125

131 070

Noter

Omsättningstillgångar

not 1 redovisnings- och värderingsprinciper

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag

11

1 262 596

38 155

Fordran Gävle kommun

11

6 602 891

7 219 459

Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkt.

344 539

-

25

28 991

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens
allmänna råd.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets
rekommendation nr 1 om koncernredovisning.
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller
på annat sätt har ett bestämmande inflytande.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden,
vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet,
fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas
verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna
kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna
kapital som tillkommit efter förvärvet.
Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet.
I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till
anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar.
Minoritetsintresse föreligger då respektive kommun äger
1 % av sitt anläggningsbolag. Minoritetsintresset utgör ett
oväsentligt belopp varför det inte har redovisats separat.
Minoritetens andel av aktiekapitalet har redovisats som bundna
reserver i koncernbalansräkningen.

141 964

200 494

Summa omsättningstillgångar

8 513 670

7 559 639

Summa tillgångar

13 288 155

11 369 055

5 000 000

5 000 000

Eget kapital och skulder
Eget kapital

12

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

-

-

5 000 000

5 000 000

2 669 205

810 929

-

262 547

3 579 762

1 784 158

Avgifter

2 039 188

3 511 421

I enlighet med Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
(LAV) får avgifterna inte överskrida det som behövs för att
täcka kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva
VA-anläggningen. Eventuella överuttag/ underuttag ska återföras/belasta abonnentkollektivet inom tre år från det att dessa
uppstått genom återbetalning som ex taxesänkning alternativt
taxehöjning för att uppnå kostnadstäckning. Om inkomsterna
från avgifterna överskrider kostnaderna föreligger följaktligen
en legal förpliktelse.
Bolagen följer BFNAR 2003:3 som anger att en inkomst redovisas som intäkt först då det är sannolikt att de ekonomiska
fördelarna som företaget ska få av transaktionen kommer att
tillfalla företaget. För dotterbolagen har finansiering skett
enligt följande.

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter

16

Summa kortfristiga skulder

8 288 155

6 369 055

Summa eget kapital och skulder

13 288 155

11 369 055

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Kassaflödesanalys för moderbolaget

2010

2009

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet, mm

214 161
674 346

90 493

1 066 302

Erhållen ränta

152 159

136 907

Erlagd ränta

-117 917

-196 278

922 749

1 097 424

27 945

3 781 160

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar

-981 976

-521 569

Ökning/minskning leverantörsskulder

1 858 276

-1 270 000

60 824

-1 258 000

1 887 818

1 829 015

-1 887 818

-1 878 015

Ökning/minskning kundfordringar

Ökn./minsk. övr. kortfristiga rörelseskuld.
Kassaflöde från den löpande verksamheten

För Gävle Vatten AB balanseras över/underuttag mot
ingående ovillkorat aktieägartillskott vilket är fritt eget
kapital. Överuttaget återförs till kollektivet på 3 år som
taxesänkning alternativt täckande av underskott. Årets
överuttag uppgår till 75 tkr.
Ockelbo Vatten AB underfinansieringen har täckts genom
tillskjutande av skattemedel från Ockelbo kommun som
villkorat aktieägartillskott.
Älvkarleby Vatten AB överuttag har balanserats mot fritt
eget kapital och därmed utgör en legal förpliktelse att
återbetala delar av tidigare villkorat aktieägartillskott tillskjuten från Älvkarleby kommun.

Investeringsverksamheten
Invest. i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-

49 000

-1 887 818

-1 829 015

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde fr. finansieringsverksamheten

0

0

Årets kassaflöde

0

0

Likvida medel vid årets slut

0

0
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Anslutningsavgift Anläggningsavgift

Inkomstskatter

Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för att ansluta en
fastighet vilket innebär att den ska täcka kostnader för nyinvesteringar i anläggningen samt del av huvudanläggningen,
administration (såsom fakturering, kommunikation med kund,
inspektion m m) och räntekostnader för nyanläggning i ledningsnätet och del av huvudanläggning. Avskrivningstiden för
ledningsnät inkl anläggning kopplad till ledningsnätet är 25-50
år. Anslutningsavgiften intäktsförs enligt matchningsprincipen
vilket innebär att den möter kapitalkostnaderna som är hänförbara till anslutningsavgiften enligt nedanstående.

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas
eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende
tidigare års aktuella skatt.
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt
företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor
säkerhet kommer att fastställas.
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även
därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen.
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital,
redovisas mot eget kapital.
Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas
inte i resultat- och balansräkningarna.

År 1	10 % för administrationskostnader och 1/50 av
resterande 90 %. Totalt intäktsförs 12 % år 1.
År 2-50	2 % per år intäktsförs.

Materiella anläggningstillgångar

Årets intäkter för anslutningsavgifter redovisade
i koncernresultaträkningen uppgår till 1 507 tkr

Avskrivningar på anläggningstillgångar i resultaträkningen
belastar rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan
från anskaffningstillfället. Alla anläggningar har överlåtits
till bolagen från kommunerna till bokförda restvärden per
080501 för moderbolaget och per 080901 för dotterbolagen.
Taxeringsbeslut för 2009 års taxering innebär fastighetstaxering där 20 % av fastighetens bokförda anskaffningsvärde
är att betrakta som mark och utgör därmed ej underlag för
avskrivningar var med omklassificering av fastigheten har
gjorts så att fastighetstaxeringen följs.
Vid anskaffning av tillgången i samband med bolagens
bildande har den ekonomiska livslängden bedömts att i stort
följa tidigare planenlig avskrivning, vilken är beräknad på
ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas
bedömda ekonomiska livslängd. Detta medför att anläggningstillgångarna har olikartade avskrivningstider för samma typ
av anläggningar. Följande avskrivningstider har använts.

Avsättning framtida investeringar
Avsättningar till framtida investeringar följer
Redovisningsrådets rekommendation nr 16 samt SFS 206:412
(LAV) §30. Avsättningen härrörs från överuttag och ska
användas till framtida investeringar enligt fastställd investeringsplan och avser insatser för att säkra vattenkvalitén på
Gävles dricksvatten som sker via grundvatten ur Valboåsen
(Åbyvallen). Åtgärderna beräknas till 23,5 mkr och ska upparbetas under år 2010-2015. Årets avsättning till investeringsfonden uppgår till 23,5 mkr.

Gemensamma kostnader
Gemensamma kostnader från moderbolaget har fördelats utifrån olika fördelningsnycklar:
Personalkostnader har fördelats utifrån tidredovisning.
Direkta rörelsekostnader efter dotterbolagets påverkan på
moderbolaget.
Övriga kostnader fördelas utifrån fördelningsnyckel fastställd av styrelsen i Gästrike Vatten AB.

År
Gästrike Vatten AB

Lån

Inventarier
Fordon

Varje enskild kommun är borgenär för sitt respektive anläggningsbolag. Lån har under året upptagits från kommunerna
genom reverser som löper med ränta och amortering för samtliga nettoinvesteringar i VA-anläggningar i respektive kommun
till respektive anläggningsbolag i Gästrike Vatten koncernen.

Bolag

Ränta
snitt 3,46 %

3 % per år

Gävle kommun

Hofors Vatten AB

1,33 %

3 % per år

Hofors kommun

Ockelbo Vatten AB

2, 75 %

3,125 % per år

Ockelbo kommun

Älvkarleby Vatten AB

2,40 %

3 % per år

Älvkarleby kommun

1-5

Gävle Vatten AB
Inventarier

1-9

Byggnader (ex VV, ARV, pst, mm)

3-32

VA-ledningar

3-46

Hofors Vatten AB

Amorteringstakt Borgenär

Gävle Vatten AB

1-10

Inventarier
Byggnader (ex VV, ARV, pst mm)
VA-ledningar

3
1-12
20-40

Ockelbo Vatten AB

Räntesatsen är utifrån underlag från respektive kommun.
Amortering för år 2009 har likvidreglerats i januari 2010 för
samtliga bolag utom Älvkarleby Vatten AB.
Amortering för år 2010 har skett löpande under året för
Gävle Vatten AB och Älvkarleby Vatten AB. För Hofors Vatten
AB och Ockelbo Vatten AB har amortering för år 2010 likvidreglerats i januari 2011.

Byggnader (ex VV, ARV, pst mm)

2-25

VA-ledningar

8-46

Älvkarleby Vatten AB
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Inventarier

1-10

Byggnader (ex VV, ARV, pst mm)

4-24

VA-ledningar

8-34

Gästrike Vatten AB
Org nr 556571-1661

För anläggningstillgångar som anskaffats efter bildandet av bolagen,
tillämpas nedanstående avskrivningstider.
Typ av anläggning
Inventarier

not 4 leasingkostnader

År

%

3-10

33-10

Koncernen
Leasingkostnader
(exkl hyra för lokaler)

Fordon

5-10

20-10

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5-10

20-10

VA-ledningar

50

2

Byggnader

33

3

VA-verk

25

4

Leasingkostnader
(exkl hyra för lokaler)

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medför in- eller utbetalningar.

1 872 299

1 205 317

Konsumtionsavgifter

167 939 864

140 807 021

-23 500 000

-

Summa

146 312 163

142 012 338

15
69

Män

51

54

Kvinnor

16

15

Totalt

67

69

Löner och ersättningar till styrelsen
och verkställande direktören
Löner och ersättningar
till övriga anställda

51 443 980

53 680 489

51 443 980

53 680 489

not 3 ersättning till revisorerna
2010

2009

108 000

101 800

Koncernen

65 960

72 000

173 960

173 800

98 731

29 800

Moderbolaget

-

-

98 731

29 800

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Gästrike Vatten AB
Org nr 556571-1661

16
67

1 504 166

1 269 053

25 431 846

23 627 382

26 936 012

24 896 435

1 504 166

1 269 053

25 431 846

23 627 382

26 936 012

24 896 435

Moderbolaget

Moderbolaget

Summa

54

Totalt

Löner och ersättningar till
övriga anställda

Avsättning framtida investeringar
Gävle

Andra uppdrag än
revisionsuppdraget

51

Kvinnor

Löner och ersättningar till styrelsen
och verkställande direktören

2009

Koncernen

Revision

2009

Koncernen

2010

Summa

2010

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

not 2 nettoomsättning

Andra uppdrag än
revisionsuppdraget

917 259

Moderbolaget

Kassaflödesanalys

Revision

1 084 906

Koncernen
Män

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som
efter individuell prövning beräknas bli betalt.

KPMG AB

917 259

Medelantal Anställda

Fordringar

Summa

1 084 906

not 5 personal

Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal).
Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Fakturerade kostnader dotterbolag

2009

Moderbolaget

Leasingavtal

Anslutningsavgifter

2010

28

Forts.

Forts. not 5
2010

Sjukfrånvaro i %

2009

2010

2009

2,0

3,6

- sjukfrånvaro för män

1,9

3,7

- långtidssjukfrånvaro *

1,0

-

- sjukfrånvaro för kvinnor

1,5

2,1

- anställda – 29 år

1,3

0,8

- anställda 30 – 49 år

1,2

4,4

- anställda 50 år –

2,5

2,9

2,0

3,6

Koncernen

Koncernen

Sociala avgifter enligt lag och avtal

Total sjukfrånvaro

Pensionskostnader för styrelsen
och verkställande direktören
Pensionskostnader
för övriga anställda
Totalt

8 928 251

8 602 277

270 324

109 424

1 066 423

1 466 880

37 201 010

35 075 016

Moderbolaget
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för styrelsen
och verkställande direktören
Pensionskostnader
för övriga anställda
Totalt

8 928 251

8 602 277

270 324

109 424

1 066 423

1 466 880

37 201 010

35 075 016

MOderbolaget
Total sjukfrånvaro

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Koncernen
Kvinnor

4

4

Män

10

10

Totalt

14

14

- sjukfrånvaro för män

1,9

3,7

- långtidssjukfrånvaro *

1,0

-

- sjukfrånvaro för kvinnor

1,5

2,1

- anställda – 29 år

1,3

0,8

- anställda 30 – 49 år

1,2

4,4

- anställda 50 år –

2,5

2,9

* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

not 6 skatt på årets resultat
MOderbolaget
Kvinnor

2

2

Koncernen

Män

6

6

Aktuell skatt för året

Totalt

8

8

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år
Summa

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

2009

9 680

19 893

238 723

11 229

248 403

31 122

MOderbolaget

Koncernen

Aktuell skatt för året

Kvinnor

-

-

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år

Män

1

1

Summa

Totalt

1

1

9 680

19 893

238 723

11 229

248 403

31 122

not 7 byggnader, mark och markanläggningar

MOderbolaget
Kvinnor

2010

-

-

Män

1

1

Totalt

1

1

20010-12-31

2009-12-31

81 161 063

232 747 597

145 500

6 607 497

Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Överflyttad till pågående projekt

-3 349 041

-

-

-158 194 031

77 957 522

81 161 063

Ingående anskaffningsvärden

-

-

Inköp

-

-

0

0

Omklassificeringar
Utg. ackum. anskaffningsvärden
MOderbolaget

Omklassificeringar
Utg. ackum. anskaffningsvärden
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Forts.

not 7 byggnader, mark och markanläggningar

not 9 inventarier och fordon

20010-12-31

2009-12-31

Ingående avskrivningar

-8 201 699

-4 346 879

Årets avskrivningar

-6 103 395

Omklassificeringar

-

20010-12-31

2009-12-31

Ingående anskaffningsvärden

7 661 203

4 839 857

-6 219 761

Inköp

1 625 840

3 260 921

2 364 941

Omklassificeringar

-

-439 575

9 287 043

7 661 203

-1 830 797

-645 531

-

14 700

-1 212 914

-1 171 272

-

-28 694

Koncernen

Koncernen

Utg. ackum. avskrivningar

-14 305 094

-8 201 699

Utgående restvärde enligt plan

63 652 428

72 959 364

Utg. ackum. anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

Taxeringsvärde saknas eftersom alla byggnader är klassade som specialenheter.

Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivning

not 8 maskiner och andra tekniska anläggningar
2010-12-31

Omklassificeringar

2009-12-31

Koncernen
Ingående anskaffningsvärden

204 094 565

21 143 900

9 890 234

24 891 058

Erhållna bidrag

-

-225 000

Årets utrangeringar

-

-300 000

Omklassificeringar

-

158 584 607

213 984 799

204 094 565

-13 563 678

-1 376 561

-

2 273

Årets avskrivningar

-11 454 765

-9 853 139

Omklassificeringar

-

-2 336 251

-25 018 443

-13 563 678

188 966 356

190 530 887     

2 982 852

1 104 837

Inköp

Utg. ackum. anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Utrangeringar

Utg. ackum. anskaffningsvärden
Utgående restvärde enligt plan

Inköp

11 580

1 878 015

Erhållna bidrag

-

--

Årets utrangeringar

-

-

Omklassificeringar

-

-

2 994 432

2 982 852

-1 109 531

-550 263

Utg. ackum. anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Utrangeringar

-

-

Årets avskrivningar

-384 479

-559 268

Omklassificeringar

-

-

Utg. ackum. anskaffningsvärden

-1 494 010

-1 109 531

Utgående restvärde enligt plan

1 500 422

1 873 321

Gästrike Vatten AB
Org nr 556571-1661

-3 043 711

-1 830 797

Utgående restvärde enligt plan

6 243 332

5 830 406

2 377 681

2 426 681

MOderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Utg. ackum. anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivning
Omklassificeringar
Utg. ackum. anskaffningsvärden
Utgående restvärde enligt plan

MOderbolaget
Ingående anskaffningsvärden

Utg. ackum. avskrivningar

30

179 280

-

-

-49 000

2 556 961

2 377 681

-837 587

-299 938

-

14 700

-538 269

-552 349

-

-

-1 375 856

-837 587

1 181 105

1 540 094

not 10 Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

not 12 förändring av eget kapital

2010

2009

Under året nedlagda kostnader

32 833 305

-

Koncernen

Utgående nedlagda kostnader

32 833 305

0

Ingående balans
Återbetalning av
villkorat aktieägartillskott till Älvkarleby
kommun avseende
2009 års vinst

Aktiekapital

Bundna
reserver

Fria
reserver
och årets
resultat

Summa
eget
kapital

5 000 000

4 000

3 046 039

8 050 039

-

-

-544 711

-544 711

Koncernen

Moderbolaget
Under året nedlagda kostnader

1 696 959

-

Utgående nedlagda kostnader

1 696 959

0

not 11 transaktioner med närstående
2010-12-31

2009-12-31

Uppgifter om moderföretaget Moderföretag där Gästrike Vatten AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Gävle kommun, 212000-2338.

-

1 482 433

1 482 433

-

-

-1 147 100

-1 147 100

5 000 000

4 000

2 836 661

7 840 661

Villkorade aktieägartillskott per
Ockelbo kommun har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till 4 182 749 kr.
Älvkarleby kommun har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till 307 428 kr.
Hofors kommun har under året omvandlat tidigare tillskjutet villkorat aktieägartillskott om 2 724 627 kr till ovillkorat aktieägartillskott.

Koncernen

Försäljning %

-

Årets resultat
Eget kapital  10-12-31

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.

Inköp %

Villkorat akteiägartillskott från Ockelbo
kommun

2

2

98

98

Moderbolaget
Inköp %
Försäljning %

2

2

98

98

Ingående balans

Koncernen

Årets resultat

Summa

Eget kapital 2010-12-31
15 127 438

-

15 127 438

0

Hofors Vatten AB
Ockelbo Vatten AB

Summa
eget
kapital

5 000 000

-

5 000 000

-

-

-

5 000 000

0

5 000 000

Aktiekapitalet består av 5 000 aktier.

not 13 övriga avsättningar

Moderbolaget
Gävle Vatten AB

Övrigt
fritt eget
kapital

moderbolaget

Rörelsefordringar avseende närstående

Gävle kommun (limit checkräkningskredit 10 000 tkr för moderbolaget)

Aktiekapital

2010-12-31

1 546 334

1 161 755

93 096

176 836

Koncernen
Beräknade skadeståndsanspråk där
VA-huvudmannen har strikt ansvar

-

32 909

Gävle kommun (limit checkräknings
kredit 10 000 tkr för moderbolaget)

6 602 891

7 219 459

Summa

8 242 321

8 590 959

Summa

2009-12-31

2 558 593

7 376 179

2 558 593

7 376 179

Skador uppkommna från 2008-09-01 tom 2010-12-31 Gävle Vatten AB

Rörelseskulder avseende närstående
Koncernen
Gävle kommun

-

6 341 718

Summa

0

6 341 718

-

1 312 500

Moderbolaget
Gävle Vatten AB
Ockelbo Vatten AB

218 864

-

Älvkarleby Vatten AB

157 970

20 844

376 834

1 333 344

Ingående balans

78 575 249

77 336 545

Nyupptagna lån

-

3 655 470

Summa
Lån från närstående
Lån från Gävle kommun;
Koncernen

Amortering
Summa

-2 562 345

-2 416 766

76 012 904

78 575 249

31
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Forts. not 16

not 14 upplåning

MODERBOLAGET
2010-12-31

2009-12-31

Räntebärande skulder

76 012 904
144 494 243

134 802 072

Summa

-1 071 037

900 843

-

-

220 507 147

213 377 321

Summa

Kortfristiga skulder

1 166 279

777 651

2 039 188

3 511 421

not 17 andelar i dotterföretag
-

KONcERNEN

59 403

-

4 946 589

Skulder till övriga kommuner

23 732

4 943 407

Summa

23 732

9 949 399

220 530 879

223 326 720

Summa räntebärande skulder

540 313

Övriga upplupna kostnader

78 575 249

Skulder till övriga kommuner

Övriga skulder till Gävle kommun

1 292 614

573 039

Upplupna intäkter

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit Gävle kommun (limit koncernen 45 000 tkr,
limit moderbolaget 10 000 tkr)

1 370 907

Upplupna sociala avgifter
Upplupna pensionskostnader

KONcERNEN

Skulder till Gävle kommun

Upplupna semesterlöner

org nr

säte

Gävle Vatten AB

556751-1646

Gävle

Hofors Vatten AB

556751-6454

Gävle

Ockelbo Vatten AB

556751-2289

Gävle

Älvkarleby Vatten AB

556751-2248

Gävle

Förfallotider
KONcERNEN
Den del av långfristiga skulder som
förfaller till betalning senare än fem
år efter balansdagen
Skulder till Gävle kommun
Skulder till övriga kommuner
Summa

65 926 133

68 455 958

122 347 564

117 447 649

188 273 697

185 903 607

MODERBOLAGET
Korta skulder, EJ räntebärande
Korta skulder ej räntebärande ej
koncerninterna

2 536 230

2 374 650

Summa ej koncerninterna korta
skulder

2 536 230

2 374 650

not 15 periodiserade anslutningsavgifter

2010-12-31

2009-12-31

1 370 907

1 292 614

KONcERNEN

Upplupna intäkter
Övriga upplupna kostnader
Summa

Bokfört värde
2010-12-31

Gävle Vatten AB

99

99

99 000

Hofors Vatten AB

99

99

99 000

Ockelbo Vatten AB

99

99

99 000

Älvkarleby Vatten AB

99

99

573 039

540 313

-1 071 037

900 843

-

536 006

10 815 411

6 412 189

11 688 320

9 681 965

2010-12-31

2009-12-31

Ingående anskaffningsvärden

396 000

396 000

Utgående acku. anskaffningsvärde

396 000

396 000

Utgående redovisat värde

396 000

396 000

Per Johansson
Ordförande

Kurt Andersson

Marie-Louise Dangardt

Bo Janzon

Magnus Jonsson

Inger Källgren Sawela

Per Tjerneld

Thorsten Åstrand

Mats Rostö
Verkställande direktör
Vår revisionsberättelse har lämnats 2011-03-08
KPMG AB
Thomas Ljungkrantz
Auktoriserad revisor
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99 000
396 000

Gävle 2011-02-23

not 16 upplupna kostn. och förutbetalda intäkter

Upplupna pensionskostnader

Antal aktier

Resultat- och balansräkningarna kommer att
föreläggas årsstämman för fastställelse.

Intäkter från anslutningsavgifter intäktsförs med 2 % per år, uppgår till 29
282 995 kr. För Gävle Vatten AB har avsättning för framtida investeringar
för åtgärda brister i vattenkvalitén på Åbyvallen, Valbo gjorts med 23 500
000 kr. Se vidare not 1.

Upplupna sociala avgifter

Kapitalandel %

Summa

Samtliga lån amorteras med 3 % per år.

Upplupna semesterlöner

MODERBOLAGET
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Gästrike Vatten AB
Org nr 556751-1661

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Gästrike Vatten AB för år
2010. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskaps
handlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om
årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra
oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp
och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av
dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen
samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi
anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med års
redovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat
och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen
för moderbolaget och för koncernen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Vår revisionsberättelse har lämnats 2011-03-08
KPMG AB
Thomas Ljungkrantz
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport
Till bolagsstämman i Gästrike Vatten AB
Org.nr: 556751-1661

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2010.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Det
innebär att vi 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.
I vårt arbete har vi anlitat sakkunniga från Gävle kommuns revisionskontor.
Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor.
Resultatet av granskningen visar att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med
ända målen i bolagsordning och ägardirektiv.
Vi, som utsedda lekmannarevisorer i bolaget, bedömer att bolagets verksamhet skötts
på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och att den interna
kontrollen varit tillräcklig.
Någon anledning till anmärkning mot styrelsen eller verkställande direktören
finns inte.
Gävle 2011-04-14
Av bolagsstämman utsedda lekmannarevisorer

John-Olof Hermanson

Kenneth Holmgren
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Britt Lindgren
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Styrelsen
Gästrike Vatten

Mats Rostö

Marie-Louise Dangardt, Vice ordf.

Per Johansson, ordförande
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Bo Janzon

Thorsten Åstrand

Magnus Jonsson

Kurt Andersson

Inger Källgren-Sawela

Per Tjerneld
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GÄVLE VATTEN AB

underhållsinsatser har förskjutits i tid. I Valbo har det varit
ett flertal större vattenläckor under året som vid flera tillfällen
har tömt hela vattentornet. Höga inkommande flöden till
reningsverken har inneburit att tillståndsvillkoren periodvis
har överskridits.
En ytterligare följd av den kalla vintern 2009/2010 är att
högreservoaren i Hille frös sönder och har krävt ett omfattande reparationsarbete.
Gävle försörjs av grundvatten som tas ur Valboåsen med
inducering från Gavleån. De har under en tid funnits kvalitetsförändringar som stör dricksvattenproduktionen. Dessa problem har under året ökat vilket har gett ökade problemen att
upprätthålla vattenkvaliteten enligt Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska
”en allmän va-anläggning ordnas och drivas så att den uppfyller
de krav som kan ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön och med hänsyn till intresset av en god
hushållning med naturresurser”. För att säkerställa dricksvattenförsörjningen för anslutna abonnenterna krävs åtgärder
för att en god vattenkvalitet ska garanteras för nuvarande och
kommande generationer. En avsättning har gjorts för att vidta
åtgärder enligt fastställd investeringsplan.
Byggnationen av den planerade tryckstegringen i Åbyggeby
är förskjuten i tid då flera utredningar behövs innan slutlig lösning kan bestämmas. Arbetet med att lägga en vattenledning
över inre Fjärden har slutförts. På så vis har vattenförsörjningen för Fredriksskans och norra delarna av Gävle säkerställts
genom sk dubbelmatning.
En VA-strategi 2030 har påbörjats tillsammans med Gävle
kommun för att arbeta fram långsiktigt hållbara VA-lösningar.
Den kommer att ligga till grund för fortsatt förnyelse och
underhållsarbete. Det åldrande ledningsnätet och de inom
vissa områden långa uppehållstiderna i de överdimensionerade ledningarna för dricksvatten kräver återkommande
underhållsinsatser för att säkerställa att livsmedelskvaliteten
upprätthålls. De klimatförändringar som vi står inför och de
problem vi redan idag kan konstatera med ofta förekommande
stora nederbördsmängder sk 100-års regn, innebär högre krav
på befintliga dagvattenlösningar och åtgärder för nya lösningar
behöver vidtas.

Org nr 556751-1646
Årsredovisning för räkenskapsåret 2010
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Gävle Vatten AB är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i Gävle kommun, innefattande
vattenproduktion och distribution, avledning och rening av
spillvatten samt omhändertagande av vid reningen avskiljt
slam. Verksamheten sköts av det regionala VA-bolaget Gästrike
Vatten AB. Gästrike Vatten AB är moderbolag i koncernen där
Gävle kommun äger 70 % av aktierna. Gävle Vatten AB är ett
dotterbolag och äger alla VA-anläggningar för kommunalt VA
i Gävle kommun. Gävle Vatten AB har ingen personal anställd.
All personal är anställd i Gästrike Vatten AB.
Anläggningsbeståndet består av vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, tryckstegringsstationer, högreservoarer,
infiltrationsanläggningar samt ett omfattande ledningsnät.
För att undvika kapitalförstöring krävs årligen omfattande
underhållsinsatser. Det årliga underhållsbehovet i befintliga
anläggningar uppgår för närvarande till 22-25 mnkr.

Ägarförhållanden
Gävle Vatten AB är ett dotterbolag till Gästrike Vatten AB
som äger 99 % resterande 1 % av aktierna äger Gävle kommun.
Kommunen har kontroll över 100 % av rösterna. Genom bolaget
tillförsäkras kommunen ägandet av sina anläggningar och kan
själva besluta om sina utbyggnadsplaner. Kommunen är borgenär för sitt anläggningsbolag. Samtliga ledamöter i styrelsen
för Gävle Vatten AB tillsätts av Gävle kommun. Fullmäktige
i Gävle kommun fastställer VA-taxa, ABVA (Allmänna
Bestämmelser för Vatten och Avlopp) samt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i Gävle kommun.

Taxor
Brukarna debiteras enligt för respektive kommun gällande
VA-taxa. Taxan är fördelad på en brukningsavgift och en
anslutningsavgift. Brukningsavgiften debiteras löpande medan
anslutningsavgiften debiteras när fastigheten ansluts till den
kommunala VA-försörjningen.
Avgiftsnivån i brukningstaxan som gällt under 2010 fastställdes av kommunfullmäktige i Gävle 2009.
Brukningsavgifter, enligt lagen om allmänna vattentjänster
(LAV) får avgifterna inte överskrida det som behövs för att
täcka kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva
VA-anläggningarna. Eventuella överuttag eller underuttag ska
återbetalas respektive belasta abonnenterna genom justering av
VA-taxan inom tre år från det att detta uppstått.
Anslutningsavgifterna ska täcka kostnader för nyinvesteringar i anläggningar samt del av huvudanläggningen, administration och räntekostnader för nyanläggning i ledningsnätet och
del av huvudanläggning.

Miljö
Ett långsiktigt kretsloppstänkande genomsyrar hela verksamheten, där hänsyn tas till kommande generationers behov av
en bra VA-försörjning. På så sätt kan vårt viktigaste livsmedel
hanteras, bevaras och brukas på ett miljövänligt sätt. Genom
att sprida kunskap om och ständigt bredda kompetensen blir
det möjligt för vår omvärld att ta del av våra erfarenheter.
Reningsverken är tillståndspliktiga enligt Miljöbalken.
För varje tillståndspliktigt reningsverk finns ett särskilt
miljöbokslut. Det finns tre tillståndspliktiga verk, ett i Gävle, ett i
Hedesunda och ett i Norrsundet. Det motsvarar uppskattningsvis
25-40 % av den totala kostnadsvolymen exkl kapitalkostnader.
För en långsiktigt god VA-försörjning med minsta möjliga
miljöpåverkan är det viktigt att förutsättningarna för vattenförsörjning och avloppshantering ingår som en del i en första
förutsättningslös inventering i kommunens planarbete.

Intäkter och kostnader

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret

Direkta kostnader som rör anläggningarna bokförs på Gävle
Vatten AB. Kostnader som är hänförbara till resurser som nyttjas gemensamt genom Gästrike Vatten AB och som inte är
direkt hänförbara till ett specifikt anläggningsbolag fördelas till
anläggningsbolagen genom en kostnadsfördelning enligt fördelningsnyckel fastställd av styrelsen i Gästrike Vatten AB. För år

Den långa kalla vintern 2009/2010 och tidig vintern hösten
2010 har medfört många driftstörningar på ledningsnätet.
Totalt har det varit 53 läckor (fg år 59) och 149 avloppsstoppar
(fg år 114). Det har medfört att delar av årets planerade större
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Förväntad utveckling

2010 har fördelningsnyckeln för Gävle Vatten AB varit 78 %.
Gävle Vatten AB har under året haft 94 mnkr i totala kostnader var av 32 mnkr är kostnader debiterade från Gästrike
Vatten för drift och skötsel av VA-anläggningarna i Gävle
kommun. Intäkterna uppgår till 117,8 mnkr, en avsättning har
gjorts för framtida investeringar med 23,5 mnkr. Årets resultat
blir därmed knappt 0,1 mnkr.

Exploateringstillväxten i Gävle förväntas att fortsätta på en
förhållandevis hög nivå dels genom omvandlingsområden dels
genom nya exploateringsområden inom och utom befintligt
verksamhetsområde.
Ökade krav på VA-verksamheten ställs dels genom förändrade lagkrav och EU-direktiv som är tvingande, dels genom
kommunens krav på verksamheten vilket därmed ökar kostnaderna för verksamheten. Självkostnadsbegreppet innebär att
huvudmannen för VA-anläggningen har laglig skyldighet att
ta ut alla nödvändiga kostnader genom avgifter. De ökade krav
som ställs på verksamheten innebär taxehöjningar kommer att
behövas för att uppnå full kostnadstäckning.
Vattenresurserna måste säkerställas och skyddas för kommande generationers brukande. Vattenförordningen utgår
från EU vattendirektiv och delar landet i fem vattendistrikt
beroende på vilken slutlig recipient som belastas. Det innebär
att vår verksamhet måste gå från ett lokalt och regionalt perspektiv till ett nationellt perspektiv.

Investeringar
Årets investeringar uppgår till 16,4 mnkr, var av 7,8 mnkr
har använts till att säkerställa vattenförsörjningen för
Fredriksskans. 7,4 mnkr till förnyelseinvesteringar i befintliga
VA-anläggningar ovan jord resterande 1,2 mnkr avser utbyggnad av lokalt VA-nät sk exploateringar.

Utsikt behov av framtida
investeringar
Miljömedvetandet hos VA-verksamhetens brukare måste
förstärkas. Dricksvatten är klassificerat som livsmedel vilket
ställer höga krav på hela produktions- och distributionskedjan.
Det är en förutsättning för att kunna trygg och säker VAförsörjning för nuvarande och kommande generationer att
resurser läggs på informationsinsatser till både brukare och
verksamhetsutövare.
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och kvalitetskraven
är höga. Avsättning har gjorts för att under planperioden
åtgärda kvalitetsproblem med mangan i grundvattentäkten
vid Åbyvallen då problemen ökar finns risken att vattenförsörjningen slås ut. Idag finns ingen anläggning som säkerställer
att en god vattenkvalitet upprätthålls vid anläggningarna på
Valboåsen som utgör Gävles vattenförsörjning.
För att långsiktigt trygga vattenförsörjningen krävs skydd av
vattentäkterna genom skyddsföreskrifter och rätt utformade
skyddsområden. För vattentäkten i Hedesunda pågår arbete
med att få en ny vattendom. Kontroll, tillsyn och information
måste ske löpande så att fastställda skyddsföreskrifterna för
vattentäkterna efterlevs.
Vattenförsörjningen i Gävle saknar reservvattenförsörjning
vilket är en förutsättning för en säker och robust dricksvattenförsörjning. Investeringar för att koppla ihop med andra
dricksvattentäkter som ersättningsalternativ är nödvändiga.
Ur ett VA perspektiv är det viktigt att verksamhetsområdet
är inrättat där en koncentrerad bebyggelse finns. Det är inom
verksamhetsområdet huvudmannen enligt lagen om allmänna
vattentjänster har skyldighet att tillgodose behovet av vatten och
avlopp. Kommunalt vatten och avlopp kan utanför verksamhetsområde tillgodoses på annat sätt, exempelvis genom avtalslösning, samfälligheter eller enskilda lösningar.
Den framtida planerade utbyggnaden av kommunalt VA till
Norrlandet innebär stora framtida investeringar och kommer
att kräva särtaxa. Den framtida driften av anläggningarna
kommer att ge ökade driftkostnader.

Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

2 501 328
75 092
2 576 420

Styrelsen föreslår att vinstmedlen
disponeras så att i ny räkning överförs

39

2 576 420
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Resultaträkning

Not

Nettoomsättning

2

Övriga rörelseintäkter

Balansräkning forts

2010

2009

91 681 465

94 376 111

Långfristiga skulder

2 719 700

2 837 901

Skulder till Gävle kommun

94 401 165

97 214 012

Avsättningar lång skuld

Rörelsens kostnader

3

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

-25 567 165

-25 493 534

Kortfristiga skulder

-56 761 957

-60 483 013

Leverantörsskulder

-9 462 522

-8 290 633

-

-233

-91 791 644

-94 267 403

2 609 521

2 946 609

Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

Inga

Kassaflödesanalys

2010

2009

Anläggningstillgångar

Erhållen ränta

Materiella anläggningstillgångar

Erlagd ränta

Byggnader, mark och markanl.

4

29 951 326

35 279 962

Maskiner och andra tekniska anl.

5

79 672 956

81 345 112

Inventarier

6

374 598

384 897

Pågående nyanläggningar och
förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

7

13 954 360

-

123 953 240

117 009 971

8 676 484

-

150 745

24 886 864

295 607

420 864

316

Summa omsättningstillgångar

28 708 911

9 123 152

Summa tillgångar

152 662 151

126 133 123

889 022

-

5 632 396

-

15 155 687

0

-16 405 792

-

-16 405 792

0

-2 562 345

-

Ökning/ Minskning långfristiga
skulder

3 812 450

-

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Ökning/Minskning övriga
långfristiga lån

Fritt eget kapital

-369 272

2 576 420

2 501 328

2 676 420

2 601 328

11

2 558 593

7 376 179

2 558 593

7 376 179

1 250 105

0

Årets kassaflöde

0

0

Likvida medel vid årets slut

0

0

2009 år upprättades ingen kassaflödesanalys då bolaget var yngre än 2 år.

Avsättningar

Gävle Vatten AB
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-

Investeringar i materiella
anläggningstillgångar

100 000

2 870 600

-2 752 962

Investeringsverksamheten

Bundet eget kapital

75 092

-

-24 861 060

Ökning/minskning övriga
kortfristiga rörelseskulder

10

2 501 328

218 533

-

Ökning/minskning
leverantörsskulder

Eget kapital och skulder

100 000

-

5 275 301

Kassaflöde från den löpande
verksamheten
3 401 183

-

0

Ökning/minskning övriga
kortfristiga fordringar

Kortfristiga fordringar

2 609 521
28 144 936

28 220 028
Ökning/minskning kundfordringar

Omsättningstillgångar

Summa eget kapital

3 018 581

Inga

Tillgångar

Årets resultat

6 444 904

Inga

Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet, m m

Balanserad vinst

535 201

Inga

2009-12-31

Aktiekapital

1 194 940

Ställda säkerheter

2010-12-31

Övriga kortfristiga fordringar

-

Ansvarsförbindelser

Rörelseresultat före finansiella
poster

8, 9

1 546 334

60 695

-369 272

8

8 556 040

-3 376 576

75 092

Kundfordringar

9 445 062

218 533

Årets resultat

Summa anläggningstillgångar

25 470 545
104 045 794

-2 752 962

Den löpande verksamheten

Not

8

52 782 994
128 795 898

12 109 822

-369 272

Summa avsättningar

12

126 133 123

-3 315 881

Övriga avsättningar

78 575 249

18 631 240

75 092

Eget kapital

76 012 904

152 662 151

-2 534 429

Fordringar hos Gävle kommun koncern

8, 9

Summa eget kapital och skulder

Summa resu. från finans. poster

Fordringar hos koncernföretag

2009-12-31

Summa kortfristiga skulder

Resultat efter finansiella poster

Balansräkning

2010-12-31

Summa långfristiga skulder

Produktionskostnader
Övriga externa kostnader

Not

40

Noter

Lån

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens
allmänna råd.

Gävle kommun är borgenär för bolaget. Lån upptas från Gävle
kommun genom reverser som löper med ränta och amortering
för nettoinvesteringar i VA-anläggningar som inte är internt
finansierade. Inga nya lån har upptagits under året.
Ränta (snitt 2010) 3,46 %
Amorteringstakt 3 % per år

Avgifter

Inkomstskatter

I enlighet med Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
(LAV) får avgifterna inte överskrida det som behövs för att
täcka kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva
VA-anläggningen. Eventuella överuttag/ underuttag ska återföras/belasta abonnentkollektivet inom tre år från det att dessa
uppstått genom återbetalning som ex taxesänkning alternativt
taxehöjning för att uppnå kostnadstäckning. Om inkomsterna
från avgifterna överskrider kostnaderna föreligger följaktligen
en legal förpliktelse.
Bolagen följer BFNAR 2003:3 som anger att en inkomst redovisas som intäkt först då det är sannolikt att de ekonomiska
fördelarna som företaget ska få av transaktionen kommer att
tillfalla företaget.
För Gävle Vatten AB balanseras över/underuttag mot ingående ovillkorat aktieägartillskott vilket är fritt eget kapital.
Om inte över/underuttag kan balanseras mot det ovillkorade
aktieägartillskottet vilket är fritt eget kapital bokförs överuttaget
mot kortfristig skuld till abonnentkollektivet. Överuttaget
återförs till kollektivet på 3 år som taxesänkning alternativt
täckande av underskott. Årets överuttag uppgår till 75 tkr.

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas
eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende
tidigare års aktuella skatt.
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt
företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor
säkerhet kommer att fastställas.
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även
därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen.
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital,
redovisas mot eget kapital.
Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas
inte i resultat- och balansräkningarna.

not 1 redovisnings- och värderingsprinciper

Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar på anläggningstillgångar i resultaträkningen
belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan från
anskaffningstillfället. Alla anläggningar som har överläts till
bolaget från kommunen per 2008-09-01 överläts till bokfört
restvärde per 2008-09-01. Taxeringsbeslut för 2009 års taxering
innebär fastighetstaxering där 20 % av fastighetens bokförda
anskaffningsvärde är att betrakta som mark och utgör därmed
ej underlag för avskrivningar var med om klassificering av
fastigheten har gjorts så att fastighetstaxeringen följs.
Vid anskaffning av tillgången i samband med bolagets
bildande har den ekonomiska livslängden bedömts att i stort
följa tidigare planenlig avskrivning, vilken är beräknad på
ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas
bedömda ekonomiska livslängd. Detta medför att anläggningstillgångarna har olikartade avskrivningstider för samma typ
av anläggningar. Följande avskrivningstider har använts.

Anslutningsavgift
Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för att ansluta en
fastighet vilket innebär att den ska täcka kostnader för nyinvesteringar i anläggningen samt del av huvudanläggningen,
administration (såsom fakturering, kommunikation med kund,
inspektion m m) och räntekostnader för nyanläggning i ledningsnätet och del av huvudanläggning. Avskrivningstiden för
ledningsnät inkl anläggning kopplad till ledningsnätet är 25-50
år. Anslutningsavgiften intäktsförs enligt matchningsprincipen vilket innebär att den möter kapitalkostnaderna som är
hänförbara till anslutningsavgiften enligt nedanstående.
År 1 	10 % för administrationskostnader och 1/50 av
resterande 90 %. Totalt intäktsförs 12 % år 1.
År 2-50 2 % per år intäktsförs.
Årets intäkter för anslutningsavgifter redovisade i resultat
räkningen uppgår till 1 312 tkr.

År
Inventarier

Avsättning framtida investeringar
Avsättningar till framtida investeringar följer Redovisningsrådets rekommendation nr 16 samt SFS 206:412 (LAV) § 30.
Avsättningen för investeringar enligt fastställd investeringsplan avser insatser för att säkra vattenkvalitén på Gävles
dricksvatten som sker via grundvatten ur Valboåsen (Åbyvallen).
Åtgärderna för etapp 1 beräknas till 23,5 mkr och ska upparbetas under år 2010-2015. Årets avsättning uppgår till 23,5 mkr.

1-9

Byggnader (ex VV, ARV, pst, mm)

3-32

VA-ledningar

3-46

För anlägg.tillgångar som anskaffats under året, tillämpas nedanstå. avskrivningstider.

Typ av anläggning

Gemensamma kostnader
Gemensamma kostnader från moderbolaget har fördelats utifrån olika fördelningsnycklar: Personalkostnader har fördelats
utifrån tidredovisning.Direkta rörelsekostnader efter dotterbolagets påverkan på moderbolaget.Övriga kostnader fördelas
utifrån fördelningsnyckel fastställd av styrelsen i Gästrike
Vatten AB.

41

År

%

Inventarier

3-10

33-10

Fordon

5-10

20-10

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5-10

20-10

VA-ledningar

50

2

Byggnader

33

3

VA-verk

25

4
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Fordringar

not 5 maskiner och andra tekniska anläggningar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Konsumtionsavgifter
Avsättning för framtida
investeringar
Summa

2009

88 242 652

20 039 063

4 917 886

8 036 585

-

60 167 004

Utgående ack. anskaffningsvärden

93 160 538

88 242 652

Ingående avskrivningar

-6 897 540

-826 298

-6 590 041

-5 193 990

-

-877 252

-13 487 581

-6 897 540

79 672 957

81 345 112

2010

2009

1 005 557

339 194

30 000

95 969

Ingående anskaffningsvärden

not 2 nettoomsättning
Anslutningsavgifter

2010

Årets förändringar
2010

2009

1 312 392

1 205 317

113 869 073

93 170 794

-23 500 000

-

91 681 465

94 376 111

Inköp
Omklassificering från Byggnader,
mark och markanläggningar

Årets förändringar

Avsättning har gjorts år 2010 om 23 500 000 kronor för framtida investeringar.

Avskrivningar
Omklassificering från Byggnader,
mark och mark

not 3 ersättning till revisorerna

Utgående ack. avskrivningar
2010

2009

18 000

18 000

Utgående restvärde enligt plan

KPMG AB
Konsumtionsavgifter
Andra uppdrag än revisionsuppdraget
Summa

45 633

18 000

63 633

36 000

not 6 inventarier

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar

Inköp
Omklassificering från Byggnader, mark
och markanläggningar

not 4 byggnader och mark
2010

2009

39 130 836

96 044 722

Inköp

-

3 823 511

Omklassificering till Maskiner och andra
tekniska anläggningar samt Inventarier

-

-60 737 397

Överfört till pågående projekt

-2 496 454

-

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

36 634 382

39 130 836

Ingående avskrivningar

-3 850 874

-2 114 597

-2 832 182

-2 678 677

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar

-

570 394

Utgående ack. anskaffningsvärden

1 035 557

1 005 557

Ingående avskrivningar

-620 660

-137 546

-40 299

-417 966

Årets förändringar
Avskrivningar
Omklassificering från Byggnader,
mark och markanläggningar

-

-65 148

Utgående ack. avskrivningar

-660 959

-620 660

Utgående restvärde enligt plan

374 598

384 897

Årets förändringar
Årets avskrivningar

not 7 Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

Omklassicering till Maskiner och andra
tekniska anläggningar samt Inventarier

-

942 400

Utgående ackumulerade avskrivningar

-6 683 056

-3 850 874

Under året nedlagda kostnader

13 954 360

-

Utgående restvärde enligt plan

29 951 326

35 279 962

Utgående nedlagda kostnader

13 954 360

0

Bokfört värde byggnader

23 042 594

28 371 230

6 908 732

6 908 732

29 951 326

35 279 962

Bokfört värde mark

2010

Av 2009 årets totala investeringar är det 3 364 138 kr pågående arbeten dessa redovisades
under respektive anläggnings tillgångskonto.

Taxeringsvärde saknas eftersom alla byggnader är klassade som specialenheter.

Gävle Vatten AB
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not 8 transaktioner med närstående
2010-12-31

not 10 förändring av eget kapital
2009-12-31

Uppgifter om moderföretaget

Eget kapital 2010-01-01

Moderföretag i den största koncern där Gävle Vatten AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Gävle kommun, 212000-2338. Moderföretag i den minsta koncern där
Gävle Vatten AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Gästrike Vatten AB,
556751-1661, Gävle.

33

33

1

1

-

1 312 500

35 174 513

9 991 569

35 174 513

11 304 069

1 546 334

1 312 500

Gävle kommun

10 287 649

9 695 962

Summa

1 805 920

1 450 820

Försäljning, (%)

Gävle kommun
Summa

100 000

2 501 328

2 601 328

-

-

-

Årets resultat

-

75 092

75 092

100 000

2 576 420

2 676 420

2010-12-31

2009-12-31

not 11 övriga avsättningar

Rörelsefordringar avseende närstående
Gästrike Vatten AB

Summa eget
kapital

Aktiekapitalet består av 100 aktier.

Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.

Inköp, (%)

Övrigt fritt
eget kapital

Balanserad resultat

Eget kapital 2010-12-31

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Aktiekapital

Beräknade skadeståndsanspråk där VAhuvudmannen har strikt ansvar
Summa

2 558 593

7 376 179

2 558 593

7 376 179

Rörelseskulder avseende närstående
Gästrike Vatten AB

not 12 Avsättningar lång skuld
Intäkter från anslutningsavgifter intäktsförs med 2 % per år,
uppgår till 29 282 995 kr.
Årets avsättning för framtida investeringar för åtgärda brister i vattenkvalitén på
Åbyvallen, Valbo uppgår till 23 500 000 kr. Se vidare not 1.

Lån från närstående
Lån från Gävle kommun:
Ingående balans

83 521 838

80 558 902

Nyupptagna lån

-

3 768 526

Amortering
Utgående balans

-2 529 823

-805 590

80 992 015

83 521 838

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse.
Gävle 2011-02-23

not 9 upplåning
2010-12-31

2009-12-31

Skulder till Gävle kommun

76 012 904

78 575 249

76 012 904

78 575 249

-35 174 513

-

Inger Källgren Sawela

Inger Schörling

Mats Rostö
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2011-03-08
KPMG AB

Räntebärande skulder
Långfristiga skulder

Summa

Per Johansson
Ordförande

Thomas Ljungkrantz
Auktoriserad revisor

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit Gävle
kommun (limit 20 000 tkr)
Övriga skulder Gävle kommun
Summa
Summa räntebärande skulder

4 335 745

-

-30 838 768

0

45 174 136

78 575 249

65 926 133

68 455 958

65 926 133

68 455 958

Förfallotider
Den del av långfristiga skulder som förfaller till
betalning senare än fem år efter balansdagen.
Skulder till Gävle kommun
Summa
Lån till Gävle kommun amorteras med 3 % per år.
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Hofors VATTEN AB

vattenförsörjning än vad som sker idag. Det kommer att på sikt
minska kostnaderna för löpande verksamhet och ge en effektivare process med minskad energi- och kemikalieförbrukning
per kubikmeter och ger därmed mindre miljöpåverkan.
Höga inkommande flöden har medfört att gällande tillståndsvillkor för reduktion av Tot-P och BOD7 periodvis har
överskridits vid Bodås och Torsåkers reningsverk.
Vid reningsverket i Hofors har det under året varit flertalet
inbrott i fordon. Åtgärder har vidtagits under hösten för att
öka säkerheten vid anläggningen genom investering av larm
och grindar.
Utbyggnad av övervakningssystemet har genomförts enligt
plan. Följande anläggningar har kopplats in Malmjärns vattenverk, Bodås vattenverk, Bodås reningsverk samt ett flertal
pumpstationer.
VA-taxans brukningsavgift höjdes per den 1 februari. Under
våren skickades informationsblad ut till alla kunder om VAavgifterna varför de har höjts och vad man får för pengarna
Mätarbyten har genomförts under året enligt plan. Mätarna
har suttit uppe längre än tillåtna föreskrifter och det har
medfört att resultatet från genomförda revideringar av dessa
visar att knappt hälften av mätarna har visat fel över den
accepterade felmarginalen, vilket innebär att för stor volym
debiterats där dessa mätare suttit. Detta överuttag har verksamheten skyldighet att återbetala till de kunder som har haft
en felvisande mätare.

Org nr 556751-2289
Årsredovisning för räkenskapsåret 2010
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten

Hofors Vatten AB är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i Hofors kommun vilket
omfattar produktion och distribution av renvatten, avledning
och rening av spillvatten samt omhändertagande av vid reningen
avskiljt slam. Verksamheten sköts av det regionala VA-bolaget
Gästrike Vatten AB. Gästrike Vatten AB är moderbolag i
koncernen där Hofors kommun äger 10 % av aktierna. Hofors
Vatten AB är ett dotterbolag och äger alla VA-anläggningar för
kommunalt VA i Hofors kommun. Hofors Vatten AB har ingen
personal anställd. All personal är anställd i Gästrike Vatten AB.
Anläggningsbeståndet består av vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, tryckstegringsstationer, högreservoarer,
infiltrationsanläggningar samt ett omfattande ledningsnät.
För att undvika kapitalförstöring krävs årligen omfattande
underhållsinsatser. Det årliga underhålls- och förnyelsebehovet
i befintliga anläggningar uppgår för närvarande till 13-14 mnkr.

Taxor
Brukarna debiteras enligt för respektive kommun gällande
VA-taxa. Taxan är fördelad på en brukningsavgift och en
anslutningsavgift. Brukningsavgiften debiteras löpande medan
anslutningsavgiften debiteras när fastigheten ansluts till den
kommunala VA-försörjningen.
1 februari höjdes avgiftsnivån i brukningstaxan enligt beslut
i Hofors kommunfullmäktige.
Brukningsavgifter, enligt lagen om allmänna vattentjänster
(LAV) får avgifterna inte överskrida det som behövs för att
täcka kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva
VA-anläggningarna. Eventuella överuttag eller underuttag ska
återbetalas respektive belasta abonnenterna genom justering av
VA-taxan inom tre år från det att detta uppstått.
Anslutningsavgifterna ska täcka kostnader för nyinvesteringar i anläggningar samt del av huvudanläggningen, administration och räntekostnader för nyanläggning i ledningsnätet och
del av huvudanläggning.

Ägarförhållanden
Hofors Vatten AB är ett dotterbolag till Gästrike Vatten AB
som äger 99 % resterande 1 % av aktierna äger Hofors kommun.
Kommunen har kontroll över 100 % av rösterna. Genom bolaget tillförsäkras kommunen ägandet av sina anläggningar och
kan själva besluta om sina utbyggnadsplaner. Kommunen är
borgenär för sitt anläggningsbolag.
Samtliga ledamöter i styrelsen för Hofors Vatten AB tillsätts
av Hofors kommun. Fullmäktige i Hofors kommun fastställer
VA-taxa, ABVA (Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp)
samt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i
Hofors kommun.

Miljö

Intäkter och kostnader

Ett långsiktigt kretsloppstänkande genomsyrar hela verksamheten, där hänsyn tas till kommande generationers behov av
en bra VA-försörjning. På så sätt kan vårt viktigaste livsmedel
hanteras, bevaras och brukas på ett miljövänligt sätt. Genom
att sprida kunskap om och ständigt bredda kompetensen blir
det möjligt för vår omvärld att ta del av våra erfarenheter.
De större reningsverken är tillståndspliktiga enligt Miljöbalken. För varje tillståndspliktigt reningsverk finns ett särskilt
miljöbokslut. Det finns tre tillståndspliktiga verk, ett i Hofors,
ett i Torsåker och ett i Bodås. Det motsvarar uppskattningsvis
25-40 % av den totala kostnadsvolymen exkl. kapitalkostnader.
För en långsiktigt god VA-försörjning med minsta möjliga
miljöpåverkan är det viktigt att förutsättningarna för vattenförsörjning och avloppshantering ingår som en del i en första
förutsättningslös inventering i kommunens planarbete.

Direkta kostnader som rör anläggningarna bokförs på Hofors
Vatten AB. Kostnader som är hänförbara till resurser som nyttjas
gemensamt genom Gästrike Vatten AB och som inte är direkt
hänförbara till ett specifikt anläggningsbolag fördelas till anläggningsbolagen genom en kostnadsfördelning enligt fördelningsnyckel fastställd av styrelsen i Gästrike Vatten AB. För år 2010
har fördelningsnyckeln för Hofors Vatten AB varit 9 %.
Hofors Vatten AB har under året haft 21,8 mnkr i totala
kostnader var av 8,2 mnkr är kostnader debiterade från Gästrike
Vatten för drift och skötsel av VA-anläggningarna i Hofors
kommun. Intäkterna uppgår till 21,8 mnkr. Årets resultat blir
därmed 0 kr.

Investeringar

Väsentliga händelser under året

Årets investeringar uppgår till 11,6 mnkr, var av 6,4 mnkr
har använts till förnyelse av befintliga VA-ledningar och VAanläggningar. Ca 5 mnkr hänförs till det påbörjade arbetet
med att dra överföringsledningar för VA mellan Hofors och
Torsåker.

Arbete med överföringsledning av kommunalt VA från Hofors
till Torsåker har upphandlats och påbörjats. Ledningarna ska
åtgärda de kapacitets- och kvalitetsproblem som idag finns,
vattenverket i Hofors är dimensionerat för en mycket större

Hofors Vatten AB
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Utsikt behov av framtida
investeringar

Resultaträkning

Not

2010

2009

Nettoomsättning

2

21 751 503

18 515 197

-4 217 112

-3 985 578

3

-13 313 651

-13 084 577

Rörelsens kostnader

Miljömedvetandet hos VA-verksamhetens brukare måste
förstärkas. Dricksvatten är klassificerat som livsmedel vilket
ställer höga krav på hela produktions- och distributionskedjan.
Det är en förutsättning för att kunna trygg och säker VAförsörjning för nuvarande och kommande generationer att
resurser läggs på informationsinsatser till både brukare och
verksamhetsutövare.
Ur ett VA perspektiv är det viktigt att verksamhetsområdet
är inrättat där en koncentrerad bebyggelse finns. Det är inom
verksamhetsområdet huvudmannen enligt lagen om allmänna
vattentjänster har skyldighet att tillgodose behovet av vatten
och avlopp. Kommunalt vatten och avlopp kan utanför
verksamhetsområde tillgodoses på annat sätt, exempelvis genom avtalslösning, samfälligheter eller enskilda lösningar.
För att långsiktigt trygga vattenförsörjningen krävs skydd av
vattentäkterna genom skyddsföreskrifter och rätt utformade
skyddsområden. Åtgärder för en stabil reservvattenförsörjning
vilket är en förutsättning för en säker och robust dricksvattenförsörjning. Investeringar för att koppla ihop med andra dricksvattentäkter som ersättningsalternativ är nödvändiga.
En VA-strategi 2030 ska tas fram tillsammans med Hofors
kommun för att arbeta fram långsiktigt hållbara VA-lösningar.
Den kommer att ligga till grund för fortsatt förnyelse och
underhållsarbete. Det åldrande ledningsnätet och de inom
vissa områden långa uppehållstiderna i de överdimensionerade
ledningarna för dricksvatten kräver återkommande underhållsinsatser för att säkerställa att livsmedelskvaliteten upprätthålls. De klimatförändringar som vi står inför och de problem
vi redan idag kan konstatera med ofta förekommande stora
nederbördsmängder sk 100-års regn, innebär högre krav på
befintliga dagvattenlösningar och åtgärder för nya lösningar
behöver vidtas.
De nationella miljömål som Riksdagen fastställt att före 2015
ska 60 % av fosforn i avlopp återföras till produktiv mark, varav
minst hälften åkermark kräver omfattande insatser och en
långsiktig strategi för hela VA-försörjningen.

Produktionskostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

-3 466 374

-3 158 811

-20 997 137

-20 228 966

754 366

-1 713 769

16 800

16 279

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

-771 166

-1 552 172

Summa resu. från finans. poster

-754 366

-1 535 893

Resultat efter finansiella poster

0

-3 249 662

Årets förlust

0

-3 249 662

2010-12-31

2009-12-31

Balansräkning

Not

tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

4

16 142 501

18 242 653

Maskiner och andra tekniska anl.

5

42 963 348

42 076 053

Inventarier

6

1 289 187

882 383

Pågående nyanläggningar och
förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

7

8 867 858

-

69 262 894

61 201 089

1 222 068

1 283 782

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Förväntad utveckling

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Ökade krav på VA-verksamheten ställs dels genom förändrade
lagkrav och EU-direktiv som är tvingande, dels genom kommunens krav på verksamheten vilket därmed ökar kostnaderna
för verksamheten. Självkostnadsbegreppet innebär att huvudmannen för VA-anläggningen har laglig skyldighet att ta ut
alla nödvändiga kostnader genom avgifter. De ökade krav som
ställs på verksamheten innebär att taxehöjningar kommer att
behövas för att uppnå full kostnadstäckning.
Vattenresurserna måste säkerställas och skyddas för kommande generationers brukande. Vattenförordningen utgår
från EU vattendirektiv och delar landet i fem vattendistrikt
beroende på vilken slutlig recipient som belastas. Det innebär
att vår verksamhet måste gå från ett lokalt och regionalt perspektiv till ett nationellt perspektiv.

Fordringar hos Hofors kommun

8

Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

9

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

3 338 071

5 788 814

1 056 624

14 936

1 164 428

667 598

6 781 191

7 755 130

76 044 085

68 956 219

100 000

100 000

-

3 249 662

Eget kapital och skulder
Eget kapital

10

Bundet eget kapital
Aktiekapital

Förslag till resultatdisposition

Fritt eget kapital

Till årsstämman följande med till förfogande:

Balanserad resultat

Balanserade vinstmedel

0

Årets resultat

0

Årets resultat

Summa eget kapital

Inga vinstmedel finns att disponera.
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-

-3 249 662

0

0

100 000

100 000

Gävle Vatten AB
Org nr 556751-2289

Balansräkning forts

Not

2010-12-31

2009-12-31

8, 11

58 591 480

52 457 579

58 591 480

52 457 579

4 379 852

6 683 769

93 096

176 836

8 920 555

8 920 051

3 274 141

1 256

Noter

Långfristiga skulder
Skulder till Hofors kommun
Summa långfristiga skulder

not 1 redovisnings- och värderingsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag

8

Skulder till Gävle kommun
Övriga kortfristiga skulder

11, 12

Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

684 961

616 728

17 352 605

16 398 640

76 044 085

68 956 219

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Kassaflödesanalys

2010

2009

754 366

-

3 466 374

-

16 800

-

-771 166

-

3 466 374

0

Avgifter
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) får avgifterna
inte överskrida det som behövs för att täcka kostnader som är
nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. Eventuella överuttag/ underuttag ska återföras/belasta abonnentkollektivet inom tre år från det att dessa uppstått genom återbetalning som ex taxesänkning alternativt taxehöjning för att
uppnå kostnadstäckning. Om inkomsterna från avgifterna
överskrider kostnaderna föreligger följaktligen en legal
förpliktelse.
Bolaget följer BFNAR 2003:3 som anger att en inkomst redovisas som intäkt först då det är sannolikt att de ekonomiska
fördelarna som företaget ska få av transaktionen kommer att
tillfalla företaget.

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet, m m
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Ökning/minskning kundfordringar

61 714

-

Ökning/minskning övriga kortfristiga
fordringar

912 225

-

Ökning/minskning leverantörsskulder

-2 303 917

-

Ökning/minskning övriga kortfristiga
rörelseskulder

3 257 882

-

5 394 278

-

-11 528 179

-

-11 528 179

0

6 133 901

-

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

Anslutningsavgift

Anslutningsavgifterna ska täcka kostnaderna för nyinvesteringar i anläggningen samt del av huvudanläggningen, administration (såsom fakturering, kommunikation med kund,
inspektion m m) och räntekostnader för nyanläggning i ledningsnätet och del av huvudanläggning. Avskrivningstiden för
ledningsnät inkl anläggning kopplad till ledningsnätet är 25-50
år. Anslutningsavgiften intäktsförs enligt matchningsprincipen vilket innebär att den möter kapitalkostnaderna som är
hänförbara till anslutningsavgiften enligt nedanstående.
År 1 	10 % för administrationskostnader och 1/50 av
resterande 90 %. Totalt intäktsförs 12 % år 1.
År 2-50 2 % per år intäktsförs

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Ökning/ minskning av övriga långfristiga lån
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

6 133 901

0

Årets kassaflöde

0

0

Likvida medel vid årets slut

0

0

2009 upprättades ingen kassaflödesanalys då bolaget var yngre än 2 år.
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Gemensamma kostnader

För anlägg.tillgångar som anskaffats under året, tillämpas nedanstå. avskrivningstider.

Gemensamma kostnader från moderbolaget har fördelats utifrån
olika fördelningsnycklar: Personalkostnader har fördelats
utifrån tidredovisning. Direkta rörelsekostnader efter dotterbolagets påverkan på moderbolaget. Övriga kostnader fördelas
utifrån fördelningsnyckel fastställd av styrelsen i Gästrike
Vatten AB.

Typ av anläggning

VA-ledningar

50

2

Lån

Byggnader

33

3

VA-verk

25

4

Hofors kommun är borgenär för bolaget. Lån har under året
upptagits från kommunen genom reverser som löper med ränta
och amortering för årets nettoinvesteringar i VA-anläggningar
i kommunen.
Ränta 1,3 %
Amorteringstakt 3 % per år

Fordon

5-10

20-10

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5-10

20-10

not 2 nettoomsättning
2010

2009

21 201 803

18 028 876

549 701

486 321

21 751 504

18 515 197

Anslutningsavgifter
Konsumtionsavgifter
Övriga avgifter
Summa

Årets intäkter för redovisade anslutningsavgifter uppgår till 296 744 kr (194 857 kr).

not 3 ersättning till revisorerna
2010

2009

18 000

18 000

KPMG AB
Revision

Materiella anläggningstillgångar

Andra uppdrag än revisionsuppdraget
Summa

Avskrivningar på anläggningstillgångar i resultaträkningen
belastar rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan
från anskaffningstillfället. Alla anläggningar har överlåtits
till bolagen från kommunerna till bokförda restvärden per
2008-05-01 för moderbolaget och per 2008-09-01 för dotterbolagen. Taxeringsbeslut för 2009 års taxering innebär att
fastigheter och anläggningar omklassificerats i enlighet med
fastighetstaxeringen.
Vid anskaffning av tillgången i samband med bolagens
bildande har den ekonomiska livslängden bedömts att i stort
följa tidigare planenlig avskrivning, vilken är beräknad på
ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas
bedömda ekonomiska livslängd. Detta medför att anläggningstillgångarna har olikartade avskrivningstider för samma typ
av anläggningar. Följande avskrivningstider har använts.

25 590

18 000

43 590

36 000

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

not 4 byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden

År

VA-ledningar

3-10

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas
eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende
tidigare års aktuella skatt.
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt
företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor
säkerhet kommer att fastställas.
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även
därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen.
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital,
redovisas mot eget kapital.
Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas
inte i resultat- och balansräkningarna.

Byggnader (ex VV, ARV, pst, mm)

%

3-10

Fordringar

Inkomstskatter

Inventarier

År

Inventarier

3
1-12
20-40

2010

2009

20 767 614

56 104 977

Årets förändringar

-

-

Inköp

-

1 817 786

Omklassificering

-

-37 155 149

Utgående ack. anskaffningsvärden

20 767 614

20 767 614

Ingående avskrivningar

-2 524 961

-783 395

Årets förändringar

-

-

Omklassificering

-

296 989

Årets avskrivningar

-2 100 152

-2 038 555

Utgående ackumulerade avskrivningar

-4 625 113

-2 524 961

Utgående restvärde enligt plan

16 142 501

18 242 653

Bokfört värde byggnader

15 950 307

18 050 459

Bokfört värde mark

192 194

192 194

16 142 501

18 242 653

Taxeringsvärden saknas eftersom alla byggnader är klassade som specialenheter.
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not 5 maskiner och andra tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden

not 8 Transaktioner med närstående

2010

2009

43 471 366

-

2010-12-31
Uppgifter om moderföretaget

Årets förändringar
Inköp

2 124 333

5 355 248

-

38 116 118

45 595 699

43 471 366

-1 395 313

-

Omklassificering
Utgående ack. anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

Moderföretag i den största koncern där Hofors Vatten AB är dotterföretag och
koncernredovisning upprättas är Hofors kommun, 212000-2296. Moderföretag
i den minsta koncern där Hofors Vatten AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Gästrike Vatten AB, 556751-1661, Gävle.
Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.

Årets förändringar
Avskrivningar

-1 237 038

Omklassificeringar

-1 061 870

-

-333 443

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 632 351

-1 395 313

Utgående restvärde enligt plan

42 963 348

42 076 053

Ingående avskrivningar

Försäljning, (%)

26

-

-

2 724 627

9 472 336

4 750 238

9 472 336

7 474 865

Summa
2009

961 583

1 186 537

535 988

736 015

Rörelseskulder avseende närstående
Gästrike Vatten AB

Omklassificering
Utgående ack. anskaffningsvärden

36

Hofors kommun, fordran
avseende erhållet aktieägartillskott

Årets förändringar
Inköp

15

Rörelsefordringar avseende närstående

not 6 inventarier
Ingående anskaffningsvärden

Inköp, (%)

Hofors kommun,
övriga fordringar

2010

-

-960 969

1 497 571

961 583

2009-12-31

93 096

176 836

Hofors kommun

6 134 265

1 686 051

Summa

6 227 361

1 862 887

54 143 630

51 451 450

-79 200

-57 269

Årets förändringar

-

-

Omklassificeringar

-

36 454

Ingående balans

-129 184

-58 385

Nyupptagna lån

8 061 805

4 750 238

Utgående ack. avskrivningar

-208 384

-79 200

Amortering

-1 686 051

-2 058 058

Utgående restvärde enligt plan

1 289 187

882 383

60 519 384

54 143 630

Avskrivningar

Lån från närstående
Lån från Hofors kommun:

Utgående balans

not 7 Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
2010

not 9 Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
2009

2010-12-31

Under året nedlagda kostnader

8 867 858

-

Upplupna intäkter

Utgående nedlagda kostnader

8 867 858

0

Övriga poster

Av 2009 års totala investeringar är det 2 253 593 kr som var pågående arbeten, dessa
redovisades under respektive anläggningstillgångskonto.
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2009-12-31

1 164 428

465 241

-

202 357

1 164 428

667 598

not 10 förändring av eget kapital

Eget kapital 2010-01-01

Aktiekapital

Övrigt fritt
eget kapital

Summa eget
kapital

100 000

-

100 000

Erhållet villkorat
aktieägartillskott

-

Årets resultat

-

-

-

100 000

0

100 000

2010-12-31

2009-12-31

Eget kapital 2010-12-31

Aktiekapitalet består av 100 aktier.

not 11 upplåning
Räntebärande skulder
Långfristiga skulder
Skulder till Hofors kommun
Summa

58 591 480

52 457 579

58 591 480

52 457 579

8 920 555

8 920 051

Kortfristiga skulder
Checkräk.kredit Gävle kommun (limit 5000 tkr)
Skulder till Hofors kommun*

1 927 905

1 686 051

Summa

10 848 460

10 606 102

Summa räntebärande skulder

69 439 940

63 063 681

Förfallotider
Den del av långfrist. skuld. som förfaller till bet. senare än fem år efter balansdagen

Skulder till Hofors kommun
Summa

50 879 860

45 713 377

50 879 860

45 713 377

Lån till Hofors kommun amorteras med 3 % per år.

not 12 övriga kortfristiga skulder
Bolaget har en checkräkningskredit via Gävle kommun med en limit på 5 000 000 kr.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse.
Hofors, 2011-02-16
Torbjörn Jansson
Ordförande

Sören Bergqvist

Marie-Louise Dangardt

Hans Larsson

Per Tjerneld

Mats Rostö
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2011-03-08
KPMG AB,
Thomas Ljungkrantz,
Auktoriserad revisor

49

Gävle Vatten AB
Org nr 556751-2289

OCKELBO VATTEN AB

tillståndsvillkor vid flera av reningsverken har överskridits för
Tot-P.
Tömningen av externslam från 3-kammarbrunnar att till
reningsverk i Ockelbo har stoppats och därmed har driftstörningar som varit en följd av att externslammet tillförts
processen upphört. Driftstörningarna på ledningsnätet uppgår
till 7 vattenläckor och 20 avloppsstoppar. En avloppsstopp har
förorsakat skada på annan fastighet.
Investeringar som har färdigställts är skyddsbarriärer genom
installation av UV-ljus, ombyggnation/uppgradering och
energieffektivisering av reningsverket i Ockelbo. De brister
som framkom vid 2009 års periodiska besiktning har till stor
del åtgärdats. Energieffektiviseringen och uppgraderingen av
reningsverket kommer att ge minskad energi- och kemikalieförbrukning per m3 och därmed minskad miljöpåverkan.
Investeringar i skyddsbarriärer och åtgärder av anmärkningar
från periodiska besiktningar är insatser som säkerställer att
gällande lagar och regelverk följs.
Under sommaren har en genomlysning av taxan och debiterad mängd genomförts. Minskningen av den försålda mängden är hänförbar till ett fåtal kunder. Vissa av dessa kunder har
en bestående minskning av förbrukningen då man har ändrat
sin produktion. Genomlysningen visar därmed att den genomförda taxehöjningen inte kommer att ge beräknad effekt.
Den planerade genomlysningen av självfinansieringsgraden av
anslutningstaxan (engångsavgift) har skjutits till 2011 då årets
ekonomiska förutsättningar kraftigt försämrats.

Org nr 556751-6454
Årsredovisning för räkenskapsåret 2010
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Ockelbo Vatten AB är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i Ockelbo kommun
vilket omfattar produktion och distribution av renvatten,
avledning och rening av spillvatten samt omhändertagande
av vid reningen avskiljt slam. Verksamheten sköts av det
regionala VA-bolaget Gästrike Vatten AB. Gästrike Vatten
AB är moderbolag i koncernen där Ockelbo kommun äger 10 %
av aktierna. Ockelbo Vatten AB är ett dotterbolag och äger
alla VA-anläggningar för kommunalt VA i Ockelbo kommun.
Ockelbo Vatten AB har ingen personal anställd. All personal är
anställd i Gästrike Vatten AB.
Anläggningsbeståndet består av vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, tryckstegringsstationer, högreservoarer,
infiltrationsanläggningar samt ett omfattande ledningsnät.
För att undvika kapitalförstöring krävs årligen omfattande
underhållsinsatser. Det årliga underhålls- och förnyelsebehovet
i befintliga anläggningar uppgår för närvarande till 5-6 mnkr.

Taxor
Brukarna debiteras enligt för respektive kommun gällande
VA-taxa. Taxan är fördelad på en brukningsavgift och en
anslutningsavgift. Brukningsavgiften debiteras löpande medan
anslutningsavgiften debiteras när fastigheten ansluts till den
kommunala VA-försörjningen.
1 april höjdes avgiftsnivån i brukningstaxan enligt beslut i
Ockelbo kommunfullmäktige.
Brukningsavgifter, enligt lagen om allmänna vattentjänster
(LAV) får avgifterna inte överskrida det som behövs för att
täcka kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva
VA-anläggningarna. Eventuella överuttag eller underuttag ska
återbetalas respektive belasta abonnenterna genom justering av
VA-taxan inom tre år från det att detta uppstått.
Anslutningsavgifterna ska täcka kostnader för nyinvesteringar i anläggningar samt del av huvudanläggningen, administration och räntekostnader för nyanläggning i ledningsnätet och
del av huvudanläggning.

Ägarförhållanden
Ockelbo Vatten AB är ett dotterbolag till Gästrike Vatten AB
som äger 99 % resterande 1 % av aktierna äger Ockelbo kommun. Kommunen har kontroll över 100 % av rösterna. Genom
bolaget tillförsäkras kommunen ägandet av sina anläggningar
och kan själva besluta om sina utbyggnadsplaner. Kommunen
är borgenär för sitt anläggningsbolag.
Samtliga ledamöter i styrelsen för Ockelbo Vatten AB tillsätts av Ockelbo kommun. Fullmäktige i Ockelbo kommun
fastställer VA-taxa, ABVA (Allmänna Bestämmelser för Vatten
och Avlopp) samt verksamhetsområde för kommunalt vatten
och avlopp i Ockelbo kommun.

Miljö
Ett långsiktigt kretsloppstänkande genomsyrar hela verksamheten, där hänsyn tas till kommande generationers behov av
en bra VA-försörjning. På så sätt kan vårt viktigaste livsmedel
hanteras, bevaras och brukas på ett miljövänligt sätt. Genom
att sprida kunskap om och ständigt bredda kompetensen blir
det möjligt för vår omvärld att ta del av våra erfarenheter.
För en långsiktigt god VA-försörjning med minsta möjliga
miljöpåverkan är det viktigt att förutsättningarna för vattenförsörjning och avloppshantering ingår som en del i en första
förutsättningslös inventering i kommunens planarbete.
De större reningsverken är tillståndspliktiga enligt
Miljöbalken. För varje tillståndspliktigt reningsverk finns ett
särskilt miljöbokslut. Det finns sex tillståndspliktiga verk i
Ockelbo Vatten AB. Det motsvarar uppskattningsvis 25-40 %
av den totala kostnadsvolymen exkl kapitalkostnader.

Intäkter och kostnader
Direkta kostnader som rör anläggningarna bokförs på Ockelbo
Vatten AB. Kostnader som är hänförbara till resurser som
nyttjas gemensamt genom Gästrike Vatten AB och som inte är
direkt hänförbara till ett specifikt anläggningsbolag fördelas
till anläggningsbolagen genom en kostnadsfördelning enligt
fördelningsnyckel fastställd av styrelsen i Gästrike Vatten AB.
För år 2010 har fördelningsnyckeln för Ockelbo Vatten AB
varit 5 %.
Ockelbo Vatten AB har under året haft 11,5 mnkr i totala
kostnader var av 3,9 mnkr är kostnader debiterade från
Gästrike Vatten för drift och skötsel av VA-anläggningarna i
Ockelbo kommun. Intäkterna uppgår till 10 mnkr. Årets resultat blir därmed ett underskott om -1,5 mnkr.

Investeringar

Väsentliga händelser under året

Årets investeringar uppgår till 4,9 mnkr. Investeringarna avser
förnyelseinvesteringar i befintliga VA-anläggningar ovan jord.

Den långa kalla snörika vintern 2009/2010 har medfört att flera
av reningsverken har fått problem med att kemikalieanläggningen delvis har frusit sönder, det har medfört att gällande
Ockelbo Vatten AB
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Utsikt behov av framtida
investeringar

Nettoomsättning

2

Produktionskostnader
Övriga externa kostnader

3

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

2010

2009

9 999 871

9 262 504

-1 823 063

-1 148 735

-7 711 120

-7 805 011

-1 268 333

-1 321 448

-

-297 727

-10 802 516

-10 572 921

-802 645

-1 310 417

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

8 465

11 691

-688 253

-635 603

Summa resu. från finans. poster

-679 788

-623 912

Resultat efter finansiella poster

-1 482 433

-1 934 329

Årets förlust

-1 482 433

-1 934 329

2010-12-31

2009-12-31

Balansräkning

Not

tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

4

9 547 923

10 881 311

Maskiner och andra tekniska anl.

5

14 706 927

12 942 570

Inventarier

6

500 432

620 767

Pågående nyanläggningar och
förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

7

3 285 125

-

28 040 407

24 444 648

808 644

1 097 738

218 862

-

2 723 573

5 650 632

-

82 344

8 360

-

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Förväntad utveckling

Kortfristiga fordringar

Ökade krav på VA-verksamheten ställs dels genom förändrade
lagkrav och EU-direktiv som är tvingande, dels genom kommunens krav på verksamheten vilket därmed ökar kostnaderna
för verksamheten. Självkostnadsbegreppet innebär att huvudmannen för VA-anläggningen har laglig skyldighet att ta ut alla
nödvändiga kostnader genom avgifter. De ökade krav som ställs
på verksamheten innebär taxehöjningar kommer att behövas
för att uppnå full kostnadstäckning.
Vattenresurserna måste säkerställas och skyddas för kommande generationers brukande. Vattenförordningen utgår
från EU vattendirektiv och delar landet i fem vattendistrikt
beroende på vilken slutlig recipient som belastas. Det innebär
att vår verksamhet måste gå från ett lokalt och regionalt perspektiv till ett nationellt perspektiv.

Kundfordringar
Fodringar hos Gästrike Vatten
koncern
Fordringar hos Ockelbo kommun

8

Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

9

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

3 759 439

6 830 714

31 799 846

31 275 362

100 000

100 000

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Förslag till resultatdisposition

10

Bundet eget kapital

Till årsstämman följande med till förfogande:

Årets resultat

Not

Rörelsens kostnader

Miljömedvetandet hos VA-verksamhetens brukare måste förstärkas. Dricksvatten är klassificerat som livsmedel vilket ställer
höga krav på hela produktions- och distributionskedjan. Det är
en förutsättning för att kunna trygg och säker VA-försörjning
för nuvarande och kommande generationer att resurser läggs på
informationsinsatser till både brukare och verksamhetsutövare.
För att undvika kapitalförstöring krävs årligen omfattande
insatser av såväl investerings- och förnyelseinsatser som förebyggande underhåll av befintliga anläggningar, verk och ledningsnät
för att upprätthålla och bibehålla eller förbättra anläggningarnas
status och därmed bedriva verksamheten långsiktigt ekonomiskt
hållbar.
I Ockelbo kommun är anslutningsgraden till kommunalt VA
relativt låg, endast 30 % av kommunens invånare är anslutna och
antalet anläggningar är högt i förhållande till antalet anslutna.
Insatser för att öka antalet anslutna främst i Ockelbo centralort
är högprioriterade då en högre anslutningsgrad ger större möjligheter att bedriva verksamheten med full kostnadstäckning.
Åtgärder för en stabil reservvattenförsörjning vilket är en
förutsättning för en säker och robust dricksvattenförsörjning.
Investeringar för att koppla ihop med andra dricksvattentäkter
som ersättningsalternativ är nödvändiga.
För att långsiktigt trygga vattenförsörjningen krävs skydd av
vattentäkterna genom skyddsföreskrifter och rätt utformade
skyddsområden. Innan nya vattenskyddsområden inrättas måste
beslut om var fattas om var framtida vattenuttag ska ske.
En VA-strategi 2030 ska tas fram tillsammans med Ockelbo
kommun för att arbeta fram långsiktigt hållbara VA-lösningar.
Den kommer att ligga till grund för fortsatt förnyelse och underhållsarbete. Det åldrande ledningsnätet och de inom vissa
områden långa uppehållstiderna i de överdimensionerade ledningarna för dricksvatten kräver återkommande underhållsinsatser
för att säkerställa att livsmedelskvaliteten upprätthålls. De klimatförändringar som vi står inför och de problem vi redan idag
kan konstatera med ofta förekommande stora nederbördsmängder, så kallade 100-års regn, innebär högre krav på befintliga
dagvattenlösningar och åtgärder för nya lösningar behöver vidtas.

Aktieägartillskott

Resultaträkning

Aktiekapital
1 482 433

Fritt eget kapital

-1 482 433

Balanserat resultat
Årets förlust

Totalt                                                                                                                                                0
Ägare utfärdar aktieägartillskott motsvarande årets resultat
Inga vinstmedel finns att disponera.

Summa eget kapital
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1 482 433

1 934 329

-1 482 433

-1 934 329

0

0

100 000

100 000
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Balansräkning forts

Not

2010-12-31

2009-12-31

Noter

8, 11

25 665 873

22 942 204

not 1 redovisnings- och värderingsprinciper

25 665 873

22 942 204

579 267

2 884 780

-

32 909

4 008 353

4 180 188

Långfristiga skulder
Skulder till Ockelbo kommun
Summa långfristiga skulder

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag

8

Skulder till Gävle kommun
Övriga kortfristiga skulder

11, 12

Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

267 316

1 388

1 179 037

1 133 893

6 033 973

8 233 158

31 799 846

31 275  362

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Kassaflödesanalys

2010

2009

Rörelseresultat före finansiella poster

-802 645

-

Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet, m m

1 268 333

-

8 465

-

-688 253

-

-214 100

0

Avgifter
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) får avgifterna
inte överskrida det som behövs för att täcka kostnader som
är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen.
Eventuella överuttag/ underuttag ska återföras/belasta abonnentkollektivet inom tre år från det att dessa uppstått genom
återbetalning som ex taxesänkning alternativt taxehöjning
för att uppnå kostnadstäckning. Om inkomsterna från avgifterna överskrider kostnaderna föreligger följaktligen en legal
förpliktelse.
Bolaget följer BFNAR 2003:3 som anger att en inkomst redovisas som intäkt först då det är sannolikt att de ekonomiska
fördelarna som företaget ska få av transaktionen kommer att
tillfalla företaget. För Ockelbo Vatten AB har kostnadstäckning uppnåtts genom tillskjutning av skattemedel från kommunen genom aktieägartillskott.

Den löpande verksamheten

Erhållen ränta
Erlagd ränta

Ökning/minskning kundfordringar

289 095

-

Ökning/minskning övriga kortfristiga
fordringar

2 776 459

-

Ökning/minskning leverantörsskulder

-2 305 513

-

Ökning/minskning övriga kortfristiga
rörelseskulder

112 048

-

657 989

-

-4 864 091

-

-4 864 091

0

Ökning/ minskning av övriga långfristiga lån

4 206 102

-

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

Anslutningsavgift
Anslutningsavgifterna ska täcka kostnaderna för nyinvesteringar i anläggningen samt del av huvudanläggningen,
administration (såsom fakturering, kommunikation med kund,
inspektion m m) och räntekostnader för nyanläggning i ledningsnätet och del av huvudanläggning. Avskrivningstiden för
ledningsnät inkl anläggning kopplad till ledningsnätet är 25-50
år. Anslutningsavgiften intäktsförs enligt matchningsprincipen vilket innebär att den möter kapitalkostnaderna som är
hänförbara till anslutningsavgiften enligt nedanstående.
År 1 	10 % för administrationskostnader och 1/50 av
resterande 90 %. Totalt intäktsförs 12 % år 1.
År 2-50 2 % per år intäktsförs

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

4 206 102

-

Årets kassaflöde

0

0

Likvida medel vid årets slut

0

0

2009 upprättades ingen kassaflödesanalys då bolaget var yngre än 2 år.
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Gemensamma kostnader

Fordringar

Gemensamma kostnader från moderbolaget har fördelats utifrån olika fördelningsnycklar: Personalkostnader har fördelats
utifrån tidredovisning. Direkta rörelsekostnader efter dotterbolagets påverkan på moderbolaget. Övriga kostnader fördelas
utifrån fördelningsnyckel fastställd av styrelsen i Gästrike
Vatten AB.

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt

not 2 nettoomsättning
2010
Anslutningsavgifter
Konsumtionsavgifter

Lån

39 493

-

9 884 481

9 141 053

Övriga intäkter

Ockelbo kommun är borgenär för bolaget. Lån har under året
upptagits från kommunen genom reverser som löper med ränta
och amortering för årets nettoinvesteringar i VA-anläggningar
i kommunen.
Ränta 2,75 %
Amorteringstakt 3,125 % per år

Summa

2009

75 896

121 452

9 999 871

9 262 504

not 3 ersättning till revisorerna
2010

2009

18 000

18 000

KPMG AB

Inkomstskatter

Revision

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas
eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende
tidigare års aktuella skatt.
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt
företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor
säkerhet kommer att fastställas.
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även
därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen.
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital,
redovisas mot eget kapital.
Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas
inte i resultat- och balansräkningarna.

Andra uppdrag än revisionsuppdraget
Summa

18 000
36 000

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

not 4 byggnader och mark
2010

2009

11 820 776

19 974 339

Inköp

-

733 181

Omklassificering till maskiner
och andra tekniska anläggningar

-

-8 886 744

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar

Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar på anläggningstillgångar i resultaträkningen
belastar rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan
från anskaffningstillfället. Alla anläggningar har överlåtits
till bolaget från kommunen till bokförda restvärden per
2008-05-01 för moderbolaget och per 2008-09-01 för dotterbolaget. Taxeringsbeslut för 2009 års taxering innebär att
fastigheter och anläggningar oklassificerats i enlighet med
fastighetstaxeringen.
Vid anskaffning av tillgången i samband med bolagens
bildande har den ekonomiska livslängden bedömts att i stort
följa tidigare planenlig avskrivning, vilken är beräknad på
ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas
bedömda ekonomiska livslängd. Detta medför att anläggningstillgångarna har olikartade avskrivningstider för samma typ
av anläggningar. Följande avskrivningstider har använts.

Överfört till pågående projekt
Utgående ack. anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

-852 587

-

10 968 189

11 820 776

-939 464

-482 484

-

252 527

Årets förändringar
Omklassificering till maskiner
och andra tekniska anläggningar
Årets avskrivningar

-480 802

-709 508

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 420 266

-939 465

Utgående restvärde enligt plan

9 547 923

10 881 311

9 234 161

10 567 549

Bokfört värde byggnader
Bokfört värde mark

År
Inventarier

1 670
19 670

313 762

313 762

9 547 923

10 881 311

Taxeringsvärden saknas eftersom alla byggnader är klassade som specialenheter.

3

Byggnader (ex VV, ARV, pst, mm)

2-25

VA-ledningar

8-46

För anläggningstillgångar som anskaffats under året, tillämpas nedanstående avskrivningstider.

Typ av anläggning

År

%

Inventarier

3-10

33-10

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5-10

20-10

50

2

VA-ledningar
Byggnader

33

3

VA-verk

25

4
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not 8 transaktioner med närstående

not 5 maskiner och andra tekniska anläggningar
2010

2009

Ingående anskaffningsvärden

13 761 259

-

Inköp

2010-12-31

2009-12-31

Uppgifter om moderföretaget
Moderföretag i den största koncern där Ockelbo Vatten AB är dotterföretag
och koncernredovisning upprättas är Ockelbo kommun, 212000-2228.
Moderföretag i den minsta koncern där Ockelbo Vatten AB är dotterföretag
och koncernredovisning upprättas är Gästrike Vatten AB, 556751-1661, Gävle.

2 425 807

5 399 515

Årets externa investerings bidrag

-

-225 000

Utrangeringar

-

-300 000

Omklassificering från byggnader och mark

-

8 886 744

Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.

16 187 066

13 761 259

Inköp %

-818 689

-

Utgående ack. anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

-

2 273

Avskrivningar

-661 450

-568 431

-

-252 531

-1 480 139

-818 689

14 706 927

12 942 570

Utgående restvärde enligt plan

-

-

Ockelbo kommun, fordran
avseende erhållet aktieägartillskott

1 482 433

2 962 662

Ockelbo kommun, övriga fordringar

3 595 613

4 952 941

218 864

-

5 296 910

7 915 603

2 354 473

2 264 971

-

32 909

2 354 473   

2 297 880

Rörelsefordran avseende närstående

Utrangeringar

Utgående ack. avskrivningar

41

Försäljning %

Årets förändringar

Omklassificering från byggnader och mark

27

Gästrike Vatten AB

Rörelseskulder avseende närstående
Ockelbo kommun

not 6 inventarier

Gästrike Vatten AB
Summa

2010

2009

664 275

-

5 600

664 275

Ingående balans

24 306 585

19 353 644

145

-

Nyupptagna lån

3 595 613

4 952 941

670 020

664 275

27 902 198

24 306 585

-43 508

-

Avskrivningar

-126 080

-43 508

Utgående ack. avskrivningar

-169 588

-43 508

Utgående restvärde enligt plan

500 432

620 767

Ingående anskaffningsvärden

Lån från närstående

Årets förändringar
Inköp
Omräkningsdifferenser
Utgående ack. anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

Lån från Ockelbo kommun:

Utgående balans

Årets förändringar

not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
2010-12-31

2009-12-31

8 360

-

8 360

0

Upplupna intäkter

not 7 Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
2010

2009

Under året nedlagda kostnader

3 285 125

-

Utgående nedlagda kostnader

3 285 125

0

not 10 förändring av eget kapital

Eget kapital 2010-01-01

Av 2009 års totala investeringar är det 1 077 248 kr som är redovisade som
pågående arbeten, dessa redovisas under respektive anläggningstillgångskonto.

Aktiekapital

Fritt eget
kapital

Summa eget
kapital

100 000

-

100 000

Villkorat aktieägartillskott

-

1 482 433

1 482 433

Årets förlust

-

-1 482 433

-1 482 433

100 000

0

100 000

Eget kapital 2010-12-31
Aktiekapitalet består av 100 aktier.

Villkorat aktieägartillskott Ockelbo kommun har lämnat villkorat aktieägartillskott

som uppgår till totalt 4 182 748 kr.
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not 11 upplåning
2010-12-31

2009-12-31

25 665 873

22 942 204

25 665 873

22 942 204

4 008 353

4 180 188

1 631 524

1 364 381

5 639 877

5 544 569

31 305 750

28 486 773

Räntebärande skulder
Långfristiga skulder
Skulder till Ockelbo kommun
Summa
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit Gävle
kommun (limit 5 000 tkr)
Skulder till Ockelbo kommun*
Summa
Summa räntebärande skulder

Fordran avseende erhållet aktieägartillskott från Ockelbo kommun med 4 183 tkr har avräknats
mot skulden i balansräkningen men har inte minskat räntebärande skulder enligt ovan.

Förfallotider
Den del av långfristiga skulder som förfaller till
betalning senare än fem år efter balansdagen
Skulder till Ockelbo kommun
Summa

19 139 777

19 903 884

19 139 777

19 903 884

Lån till Ockelbo kommun amorteras med 3,125 % per år.

not 12 övriga kortfristiga fordringar
Bolaget har en checkräkningskredit via Gävle kommun med en limit på 5 000 000 kr.

Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse.

Ockelbo, 2011-03-07
Magnus Jonsson
Ordförande

Margareta Östberg

Thorsten Åstrand

Mats Rostö
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2011-03-07
KPMG AB,

Thomas Ljungkrantz
Auktoriserad revisor
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Älvkarleby VATTEN AB

Vattenverket. Under sommaren höjdes trycket på vattenledningsnätet i kommunen för att kompensera tryckfall mot
Furuvik. Tryckhöjningen medförde även att det bräddade vid
vattentornet.
Genomlysningen av debiterade mängder visar att höjningen
av brukningstaxan 2008 inte får beräknad effekt, dels då den
försålda mängden minskar, dels då en hög andel av den försålda
mängden endast avser en av två nyttigheter.
En bidragsansökan har lämnats in till Svenskt Vatten för
delfinansiering av insatser för energieffektiviseringsinvestering
på reningsverket i Skutskär som kommer att genomföras våren
2011. Ansökan har bifallits.

Org nr 556751-2248
Årsredovisning för räkenskapsåret 2010
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten

Taxor

Älvkarleby Vatten AB är huvudman för den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i Älvkarleby kommun
vilket omfattar produktion och distribution av renvatten,
avledning och rening av spillvatten samt omhändertagande av
vid reningen avskiljt slam. Verksamheten sköts av det regionala VA-bolaget Gästrike Vatten AB. Gästrike Vatten AB är
moderbolag i koncernen där Älvkarleby kommun äger 10 % av
aktierna. Älvkarleby Vatten AB är ett dotterbolag och äger alla
VA-anläggningar för kommunalt VA i Älvkarleby kommun.
Älvkarleby Vatten AB har ingen personal anställd. All personal
är anställd i Gästrike Vatten AB.
Anläggningsbeståndet består av vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, tryckstegringsstationer, högreservoarer,
infiltrationsanläggningar samt ett omfattande ledningsnät.
För att undvika kapitalförstöring krävs årligen omfattande
underhållsinsatser. Det årliga underhållsbehovet i befintliga
anläggningar uppgår för närvarande till 9-10 mnkr.

Brukarna debiteras enligt för respektive kommun gällande
VA-taxa. Taxan är fördelad på en brukningsavgift och en
anslutningsavgift. Brukningsavgiften debiteras löpande medan
anslutningsavgiften debiteras när fastigheten ansluts till den
kommunala VA-försörjningen.
Avgiftsnivån i brukningstaxan har under året varit oförändrad.
Brukningsavgifter, enligt lagen om allmänna vattentjänster
(LAV) får avgifterna inte överskrida det som behövs för att
täcka kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva
VA-anläggningarna. Eventuella överuttag eller underuttag ska
återbetalas respektive belasta abonnenterna genom justering av
VA-taxan inom tre år från det att detta uppstått.
Anslutningsavgifterna ska täcka kostnader för nyinvesteringar i anläggningar samt del av huvudanläggningen, administration och räntekostnader för nyanläggning i ledningsnätet och
del av huvudanläggning.

Ägarförhållanden

Intäkter och kostnader

Älvkarleby Vatten AB är ett dotterbolag till Gästrike Vatten
AB som äger 99 % resterande 1 % av aktierna äger Älvkarleby
kommun. Kommunen har kontroll över 100 % av rösterna.
Genom bolaget tillförsäkras kommunen ägandet av sina anläggningar och kan själva besluta om sina utbyggnadsplaner.
Kommunen är borgenär för sitt anläggningsbolag.
Samtliga ledamöter i styrelsen för Älvkarleby Vatten AB
tillsätts av Älvkarleby kommun. Fullmäktige i Älvkarleby kommun fastställer VA-taxa, ABVA (Allmänna Bestämmelser för
Vatten och Avlopp) samt verksamhetsområde för kommunalt
vatten och avlopp i Älvkarleby kommun.

Direkta kostnader som rör anläggningarna bokförs på
Älvkarleby Vatten AB. Kostnader som är hänförbara till resurser som nyttjas gemensamt genom Gästrike Vatten AB och som
inte är direkt hänförbara till ett specifikt anläggningsbolag
fördelas till anläggningsbolagen genom en kostnadsfördelning
enligt fördelningsnyckel fastställd av styrelsen i Gästrike
Vatten AB. För år 2010 har fördelningsnyckeln för Älvkarleby
Vatten AB varit 8 %.
Älvkarleby Vatten AB har under året haft 22,6 mnkr i
totala kostnader var av 8,0 mnkr är kostnader debiterade från
Gästrike Vatten för drift och skötsel av VA-anläggningarna i
Älvkarleby kommun. Intäkterna uppgår till 22,9 mnkr. Årets
resultat blir därmed ett överskott om 0,3 mnkr.

Miljö
Ett långsiktigt kretsloppstänkande genomsyrar hela verksamheten, där hänsyn tas till kommande generationers behov av
en bra VA-försörjning. På så sätt kan vårt viktigaste livsmedel
hanteras, bevaras och brukas på ett miljövänligt sätt. Genom
att sprida kunskap om och ständigt bredda kompetensen blir
det möjligt för vår omvärld att ta del av våra erfarenheter.
De större reningsverken är tillståndspliktiga enligt
Miljöbalken. För varje tillståndspliktigt reningsverk finns ett
särskilt miljöbokslut. Det finns ett tillståndspliktigt verk i
Älvkarleby Vatten AB. Det motsvarar uppskattningsvis 25-40
% av den totala kostnadsvolymen exkl kapitalkostnader.
För en långsiktigt god VA-försörjning med minsta möjliga
miljöpåverkan är det viktigt att förutsättningarna för vattenförsörjning och avloppshantering ingår som en del i en första
förutsättningslös inventering i kommunens planarbete.

Investeringar
Årets investeringar uppgår till 6,5 mnkr och avser förnyelse
av befintliga VA-ledningar och befintliga VA-anläggningar
ovan jord.

Utsikt behov av framtida
investeringar
Den stora minskningen av försåld mängd som skett från
2008 till 2010 medför att verksamheten har problem att vara
självfinansierad. Minskingen av försåld mängd medför att de
taxehöjningar som görs inte får beräknad effekt som ökning av
intäkterna. Utvecklingen av kostnaderna är stabil med en svagt
nedåtgående trend medan intäkterna kraftigt minskar. För att
bedriva verksamheten enligt självkostnadsprincipen krävs en
taxehöjning 2011.
Miljömedvetandet hos VA-verksamhetens brukare måste
förstärkas. Dricksvatten är klassificerat som livsmedel vilket
ställer höga krav på hela produktions- och distributionskedjan.
Det är en förutsättning för att kunna trygg en säker VA-

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret
Några vattenläckor har varit större främst de på huvudledningen från Kronsågen, men även i direkt anslutning till
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försörjning för nuvarande och kommande generationer att
resurser läggs på informationsinsatser till både brukare och
verksamhetsutövare.
Ur ett VA perspektiv är det viktigt att verksamhetsområdet
är inrättat där en koncentrerad bebyggelse finns. Det är inom
verksamhetsområdet huvudmannen enligt lagen om allmänna
vattentjänster har skyldighet att tillgodose behovet av vatten och
avlopp. Kommunalt vatten och avlopp kan utanför verksamhetsområde tillgodoses på annat sätt, exempelvis genom avtalslösning, samfälligheter eller enskilda lösningar.
För att långsiktigt trygga vattenförsörjningen krävs skydd
av vattentäkterna genom skyddsföreskrifter och rätt utformade skyddsområden. Åtgärder för en stabil reservvattenförsörjning vilket är en förutsättning för en säker och robust
dricksvattenförsörjning.
Behovet av ett legalt skydd av anläggningarna genom
ledningsrätter är stort, detta kommer att prioriteras den kommande planeringsperioden. Vid förebyggande underhåll och
förnyelse av VA-anläggningarnas prioriteras effektiviseringar
utöver det som är tvingande insatser pga lagkrav etc.
En VA-strategi 2030 ska tas fram tillsammans med
Älvkarleby kommun för att arbeta fram långsiktigt hållbara
VA-lösningar. Den kommer att ligga till grund för fortsatt
förnyelse och underhållsarbete. Det åldrande ledningsnätet och
de inom vissa områden långa uppehållstiderna i de överdimensionerade ledningarna för dricksvatten kräver återkommande
underhållsinsatser för att säkerställa att livsmedelskvaliteten
upprätthålls. De klimatförändringar som vi står inför och de
problem vi redan idag kan konstatera med ofta förekommande
stora nederbördsmängder sk 100-års regn, innebär högre krav
på befintliga dagvattenlösningar och åtgärder för nya lösningar
behöver vidtas.
De nationella miljömål som Riksdagen fastställt att före 2015
ska 60 % av fosforn i avlopp återföras till produktiv mark, varav
minst hälften åkermark kräver omfattande insatser och en
långsiktig strategi för hela VA-försörjningen.

Nettoomsättning

2010

2009

2

22 879 324

22 747 376

-4 594 921

-5 075 840

3

-13 255 946

-12 196 331

Produktionskostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

-3 651 089

-3 361 666

-21 501 956

-20 633 837

1 377 368

2 113 539

24 661

42 605

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

-1 141 788

-1 611 433

Summa resu. från finans. poster

-1 117 127

-1 568 828

Resultat efter finansiella poster

260 241

544 711

Årets resultat

260 241

544 711

2010

2009

Balansräkning

Not

tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

4

8 010 679

8 555 438

Maskiner och andra tekniska anl.

5

50 122 709

52 293 830

Inventarier

6

2 898 010

2 402 265

Pågående nyanläggningar och
förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

7

5 029 003

-

66 060 401

63 251 533

920 687

1 571 630

Summa anläggningstillgångar

Ökade krav på VA-verksamheten ställs dels genom förändrade
lagkrav och EU-direktiv som är tvingande, dels genom kommunens krav på verksamheten vilket därmed ökar kostnaderna
för verksamheten. Självkostnadsbegreppet innebär att huvudmannen för VA-anläggningen har laglig skyldighet att ta ut alla
nödvändiga kostnader genom avgifter. De ökade krav som ställs
på verksamheteninnebär att taxehöjningar kommer behövas
för att uppnå full kostnadstäckning.
Vattenresurserna måste säkerställas och skyddas för kommande generationers brukande. Vattenförordningen utgår
från EU vattendirektiv och delar landet i fem vattendistrikt
beroende på vilken slutlig recipient som belastas. Det innebär
att vår verksamhet måste gå från ett lokalt och regionalt perspektiv till ett nationellt perspektiv.

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos Älvkarleby kommun

-

1 284 383

Fordringar hos koncernföretag

8, 9
8

157 970

20 844

Övriga kortfristiga fordringar

10

389 570

146 520

585 499

71 332

Summa omsättningstillgångar

2 053 726

3 094 709

Summa tillgångar

68 114 127

66 346 242

100 000

100 000

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Eget kapital och skulder

Förslag till resultatdisposition

Eget kapital

Till årsstämman följande med till förfogande:

11

Bundet eget kapital
260 241

Aktiekapital

260 241
Styrelsen föreslår att vinstmedlen
disponeras genom att återbetalning sker av tidigare villkorat
aktieägartillskott

Not

Rörelsens kostnader

Förväntad utveckling

Årets resultat

Resultaträkning

Fritt eget kapital
Årets vinst
Summa eget kapital

260 241

260 241

544 711

360 241

644 711

260 241
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Balansräkning forts

Not

2010-12-31

2009-12-31

Noter

8, 9

60 236 890

59 402 288

not 1 redovisnings- och värderingsprinciper

60 236 890

59 402 288

2 437 910

4 088 709

23 732

-

3 433 409

756 545

281 715

52 647

1 340 230

1 401 342

Långfristiga skulder
Skulder till Älvkarleby kommun
Summa långfristiga skulder

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till Älvkarleby kommun

8, 9

Skulder till Gävle kommun
Övriga kortfristiga skulder

10

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

7 516 996

6 299 243

Summa eget kapital och skulder

68 114 127

66 346 242

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Kassaflödesanalys

2010

2009

Rörelseresultat före finansiella poster

1 377 368

-

Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet, m m

3 651 089

-

24 661

-

Avgifter
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) får avgifterna
inte överskrida det som behövs för att täcka kostnader som
är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen.
Eventuella överuttag/ underuttag ska återföras/belasta abonnentkollektivet inom tre år från det att dessa uppstått genom
återbetalning som ex taxesänkning alternativt taxehöjning för
att uppnå kostnadstäckning. Om inkomsterna från avgifterna
överskrider kostnaderna föreligger följaktligen en legal
förpliktelse.
Bolagen följer BFNAR 2003:3 som anger att en inkomst redovisas som intäkt först då det är sannolikt att de ekonomiska
fördelarna som företaget ska få av transaktionen kommer att
tillfalla företaget.
För Älvkarleby Vatten AB balanseras överuttag mot ingående villkorat aktieägartillskott från Älvkarleby kommun.
Årets överuttag uppgår till 260 tkr.

Den löpande verksamheten

Erhållen ränta
Erlagd ränta

-1 141 788

-

3 911 330

0

Ökning/minskning kundfordringar

650 943

-

Ökning/minskning övriga kortfristiga
fordringar

390 040

-

Ökning/minskning leverantörsskulder

-1 650 799

-

Ökning/minskning övriga kortfristiga
rörelseskulder

2 868 553

-

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

6 170 067

-

-6 459 957

-

-6 459 957

0

Ökning/ minskning av övriga långfristiga lån

289 890

-

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

Anslutningsavgift
Anslutningsavgifterna ska täcka kostnaderna för nyinvesteringar i anläggningen samt del av huvudanläggningen,
administration (såsom fakturering, kommunikation med kund,
inspektion m m) och räntekostnader för nyanläggning i ledningsnätet och del av huvudanläggning. Avskrivningstiden
för ledningsnät inkl anläggning kopplad till ledningsnätet är
25-50 år. Anslutningsavgiften intäktsförs enligt matchningsprincipen vilket innebär att den möter kapitalkostnaderna som är hänförbara till anslutningsavgiften enligt
nedanstående.
År 1 	10 % för administrationskostnader och 1/50 av
resterande 90 %. Totalt intäktsförs 12 % år 1.
År 2-50 2 % per år intäktsförs.

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

289 890

-

Årets kassaflöde

0

0

Likvida medel vid årets slut

0

0

2009 upprättades ingen kassaflödesanalys då bolaget var yngre än 2 år.
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Gemensamma kostnader

För anläggningstillgångar som anskaffats under året, tillämpas nedanstående avskrivningstider.

Gemensamma kostnader från moderbolaget har fördelats utifrån olika fördelningsnycklar: Personalkostnader har fördelats
utifrån tidredovisning. Direkta rörelsekostnader efter dotterbolagets påverkan på moderbolaget. Övriga kostnader fördelas
utifrån fördelningsnyckel fastställd av styrelsen i Gästrike
Vatten AB.

Typ av anläggning
Inventarier

Lån

År

%

3-10

33-10

VA-ledningar

50

2

Byggnader

33

3

VA-verk

25

4

Fordringar

Älvkarleby kommun är borgenär för bolaget. Lån har under
året upptagits från kommunen genom reverser som löper
med ränta och amortering för årets nettoinvesteringar i VAanläggningar i kommunen.
Ränta snitt 2,4 %
Amorteringstakt 3 % per år

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

not 2 nettoomsättning
2010

Inkomstskatter

Anslutningsavgifter
Konsumtionsavgifter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas
eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende
tidigare års aktuella skatt.
Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt
företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor
säkerhet kommer att fastställas.
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även
därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen.
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital,
redovisas mot eget kapital.
Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas
inte i resultat- och balansräkningarna.

Revision
Andra uppdrag än revisionsuppdraget
Summa

Ingående anskaffningsvärden

22 747 376

2010

2009

18 000

18 000

1 670

18 000

19 670

36 000

2010

2009

9 441 837

60 623 559

145 500

233 019

Årets förändringar
Inköp
Omklassificering till maskiner
och andra tekniska anläggningar

-

-51 414 741

Utgående ack. anskaffningsvärden

9 587 337

9 441 837

Ingående avskrivningar

-886 399

-966 403

-690 259

-793 021

Årets förändringar

Omklassificering till maskiner
och andra tekniska anläggningar

1-10
4-24

22 879 324

not 4 byggnader och mark

År

8-34

160 163

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Årets avskrivningar

VA-ledningar

160 681

KPMG AB

Avskrivningar på anläggningstillgångar i resultaträkningen
belastar rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan
från anskaffningstillfället. Alla anläggningar har överlåtits
till bolagen från kommunerna till bokförda restvärden per
2008-05-01 för moderbolaget och per 2008-09-01 för dotterbolagen.Taxeringsbeslut för 2009 års taxering innebär att
fastigheter och anläggningar omklassificerats i enlighet med
fastighetstaxeringen.
Vid anskaffning av tillgången i samband med bolagens
bildande har den ekonomiska livslängden bedömts att i stort
följa tidigare planenlig avskrivning, vilken är beräknad på
ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas
bedömda ekonomiska livslängd. Detta medför att anläggningstillgångarna har olikartade avskrivningstider för samma typ
av anläggningar. Följande avskrivningstider har använts.

Byggnader (ex VV, ARV, pst, mm)

22 587 213

not 3 ersättning till revisorerna

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier

520 414
22 198 229

Övriga sidointäkter
Summa

2009

-

873 025

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 576 658

-886 399

Utgående restvärde enligt plan

8 010 679

8 555 438

6 502 129

7 046 888

Bokfört värde byggnader
Bokfört värde mark

1 508 550

1 508 550

8 010 679

8 555 438

Taxeringsvärden saknas eftersom alla byggnader är klassade som specialenheter.
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not 8 Transaktioner med närstående

not 5 maskiner och andra tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden

2010

2009

55 636 435

-

2010-12-31
Uppgifter om moderföretaget

Moderföretag i den största koncern där Älvkarleby Vatten AB är dotterföretag
och koncernredovisning upprättas är Älvkarleby kommun, 212000-0258.
Moderföretag i den minsta koncern där Älvkarleby Vatten AB är dotterföretag
och koncernredovisning upprättas är Gästrike Vatten AB, 556751-1661, Gävle.

Årets förändringar
Inköp
Omklassificering från byggnader och mark
Utgående ack. anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

410 628

4 221 694

-

51 414 741

56 047 063

55 636 435

-3 342 605

-

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.

Årets förändringar
Avskrivningar

-2 581 748

-2 469 580

-

-873 025

Utgående ack. avskrivningar

-5 924 353

-3 342 605

Utgående restvärde enligt plan

50 122 710

52 293 830

Omklassificering från Byggnader, mark

Inköp %

33

33

Försäljning %

16

18

3 160 730

3 177 358

-

20 844

3 160 779

3 198 253

Älvkarleby kommun

3 184 462

1 892 975

Gästrike Vatten AB

-157 970

-

6 187 271

5 091 228

61 295 263

60 130 154

Rörelsefordran avseende närstående
Älvkarleby kommun
Gästrike Vatten AB

not 6 inventarier

Rörelseskulder avseende närstående
2010

Ingående anskaffningsvärden

2 652 107

2009
887 445

Summa

Årets förändringar
Inköp
Utgående ack. anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
Avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

874 827

1 764 662

3 526 934

2 652 107

-249 842

-150 778

-

-

Ingående balans

-379 082

-99 064

Nyupptagna lån

2 808 868

2 969 014

-628 924

-249 842

Amortering

-1 860 000

-1 803 905

2 898 010

2 402 265

Utgående balans

62 244 131

61 295 263

Lån från närst ående
Lån från Älvkarleby kommun:

not 7 Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
2010

2009

Under året nedlagda kostnader

5 029 003

-

Utgående nedlagda kostnader

5 029 003

0

Av 2009 års totala investeringar är det 3 144 391 kr som var pågående arbeten
dessa redovisades under respektive anläggningstillgångskonto.
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not 9 upplåning

not 11 förändring av eget kapital
2010-12-31

2009-12-31

Aktiekapital

Räntebärande skulder

Eget kapital

Långfristiga skulder
Skuld till Älvkarleby kommun
Summa

60 236 890

59 402 288

60 236 890

59 402 288

23 732

1 892 975

Kortfristiga skulder
Skulder till Älvkarleby kommun
Summa
Summa räntebärande skulder

23 732

1 892 975

60 260 622

61 295 263

Övrigt fritt
eget kapital

Summa eget
kapitakl

100 000

-

100 000

Balanserade vinstmedel

-

544 711

544 711

Av stämman beslutad
återbetalning av villkorat
aktieägartillskott.

-

-544 711

-544 711

Årets resultat
Eget kapital 2010-12-31

-

260 241

260 241

100 000

260 241

360 241

Aktiekapitalet består av 100 aktier.

* Kortfristig skuld år 2009 om 1 892 975 kr har i balansräkningen avräknats mot fordran
Älvkarleby kommun.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse.

Notera att den kortfristiga fordran 2010 har reducerat den kortfristiga skulden.
Älvkarleby 2011-02-16

Förfallotider
Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter
balansdagen
Skulder till Älvkarleby kommun
Summa

52 327 927

51 830 389

52 327 927

51 830 389

Kurt Andersson
Orförande

Bo Janzon

Inga-Lill Tegelberg

Mats Rostö
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2011-03-08

Lån till Älvkarleby kommun amorteras med 3% per år.

KPMG AB,

not 10 övriga kortfristiga fordringar

Thomas Ljungkrantz
Auktoriserad revisor

Bolaget har en checkräkningskredit via Gävle kommun med en limit på 5 000 000 kr.
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Älvkarleby Vatten AB
Org nr 556751-2248

Områdeskarta

Ockelbo Vatten

Gävle Vatten

Älvkarleby
Vatten

Hofors Vatten
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Begreppsförklaring
Anslutningsavgift

En engångsavgift för att ansluta sig till kommunalt VA.

Brukningsavgift

Periodisk avgift som avser betalning för produktion av dricksvatten och rening
av avloppsvatten.

Avloppsvatten

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för spill-, dag-, dränerings- och kylvatten.

Spillvatten

Förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar och dylikt.

Dagvatten

Regnvatten och smältvatten från hårdgjorda ytor som tak och vägar.

Biologisk rening

Biologiska rening sker med hjälp av bakterier, mikroorganismer och tillförsel av
luft, på så vis bildas ett aktivt slam som bryter ner näringsämnena i avloppsvattnet.

BOD7

Ett mått av den syreförbrukning som bakterierna kräver för nedbrytning av de
föroreningar (organiska ämnen) som finns i avloppsvattnet (Biological Oxygen
Demand under 7 dygn).

Recipient

Ett vattendrag dit renat avloppsvatten leds.

Reningseffekt

Ett mått på vilken reningsgrad som uppnås vid avloppsrening.

Råvatten

Råvatten är det obehandlade yt- eller grundvatten som används till produktion
av dricksvatten.

Biogas

Vid slamrötning sker en mikrobiologisk nedbrytning av organsika material i syrefri
miljö. Vid rötning bildas biogas som i huvudsak består av koldioxid och metan.
Biogasen används till el- och värmeproduktion.

Servis

Samtliga fastigheter är anslutna via servisledningar till kommunens
huvudledningar.

VA-kollektiv

De fastighetsägare som är anslutna till den allmänna VA-anläggning.

Gästrike Vatten AB
Org nr 556751-1661
Årsredovisning och koncernredovisning
för räkenskapsåret 2010-01-01 – 2010-12-31
Styrelsen och verkställande direktören avger
följande årsredovisning och koncernredovisning.
Om inte annat anges, redovisas alla belopp i kronor.
Uppgifter inom parantes avser föregående år.
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