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Framtiden är redan här
När jag ser i backspegeln vad vi gjort och lagt grunden till 2011 så kommer Gästrike 
Vattens värdegrund upp på min näthinna. 

Att det under hösten startade en utbildning med inriktning vatten, återvinning och 
energi i regionen är jag särskilt nöjd med samt att jag vid kursstarten hade förmånen 
att få hålla en föreläsning om de utmaningar vi står inför i VA-branschen. Jag såg 
inspiration och glöd i studenternas ögon – förväntan på en spännande karriär med 
möjlighet att påverka i gemensamma VA-frågor. Med det följer ett stort ansvar, att 
ta hand om dessa ingenjörer. Dels i studierna med föreläsningar, mentorskap och 
praktikplatser och dels när de ska beredas plats i våra företag. Vi måste ge dem de 
bästa förutsättningarna att komma in i branschen genom förtroende och respekt  
för nya okonventionella lösningar samt att vi blir mer utvecklingsorienterade.

Ett spännande projekt som genomförts tillsammans med våra kommuner och 
räddningstjänsten har varit att ta fram en digital analysmodell för sårbarhet kring 
våra vattentäkter, med olika sårbarhetsklassningar. Allt för att göra rätt åtgärder vid 
akuta utryckningar samt belysa framtida vattentäkter på ett pedagogiskt sätt. 

Sedan oktober är Duvbackens reningsverk leverantör av biogas för uppgradering till 
fordonsgas. Ett mycket viktigt steg i Gästrike Vattens miljöarbete som resulterat i att 
vi nu försörjer stor del av bussflottan i Gävle med fordonsgas. Våra duktiga medar-
betare arbetar dagligen med lösningar för att erbjuda mer biogas till uppgradering i 
framtiden.

Vår önskan är att alla kunder ska känna sig nöjd och trygg med att vi tar ansvar för 
VA-frågorna genom strategiska och långsiktiga beslut. Vi jobbar ständigt med förbätt-
ringar kring utsläppskrav för våra reningsverk, skyddet av vattentäkter och för att 
hantera slamfrågan så miljömässigt som möjligt. 

När det gäller vattenförsörjning har vi den regionala vattenfrågan i fokus. Vi ser 
över möjligheterna till redundans och nödvattenkapacitet över kommungränserna,  
ett mycket viktigt arbete som vi kallar Vattenförsörjning 2020.

För att lyckas med alla framtidsfrågor förutsätts det inte minst att vi har medar-
betare som känner glädje och vilja att utveckla vår verksamhet. Det kan jag intyga  
att vi har i företaget och jag ser med nöje att vi i våra ansträngningar ständigt flyttar 
fram positionerna.

 

 
 
 
Mats Rostö, VD



6

Klipp från Gefle Dagblad 2011-09-15.



6 7

Planering för framtiden
När man tittar tillbaka på året som gått ser man att i de flesta projekt och aktiviteter 
som genomförts finns en nära samverkan med andra aktörer. I första hand med våra 
ägarkommuner men även med andra VA-huvudmän, räddningstjänst och avfallsbolag.  
Planering och utbyggnad av ny verksamhet och nya stadsdelar påverkar oss i stort och 
smått. Ibland är det vi som påverkas av andra vilket gör att vi måste bygga ut eller 
lägga om vårt ledningsnät. I andra fall arbetar vi aktivt för att styra bort verksamheter 
för att långsiktigt säkra och skydda våra anläggningar. Att planera vatten och avlopp 
blir allt viktigare. Det måste ske i takt med samhällets utveckling och med hänsyn till 
kretsloppet och den mest hållbara lösningen. 

Att samhället utvecklas och att vattenintresset ställs mot andra samhällsintressen 
syns inte minst i det stora antalet samråds och remissärenden (närmare 60) som 
har besvarats under året. De flesta har rört tillstånd inom vattenskyddsområde eller 
planändringar. Arbetet har varit tidskrävande med möten, författande av svar samt 
utredningsarbeten men visar även på vikten av att ha vattenskyddsområden som är 
rätt avgränsade med bra föreskrifter.

Tillsammans med kommunerna fortsätter vi arbetet för långsiktigt hållbara 
VA-lösningar. 

Fokus har legat på att utreda och skapa underlag för modeller över hur ledning-
snätet på både spill-, dag- och dricksvattensidan fungerar. För att underlätta och 
snabba upp upphandlingsprocessen har vi deltagit i en upphandling av ramavtal för 
tekniska konsulttjänster. I både Gävle och Älvkarleby har kommunala exploatering-
sprojekt med utbyggnad av VA genomförts.   

Under 2011 genomfördes ett stort investeringsprojekt på ledningsnätssidan med nya 
VA-ledningar mellan Hofors och Torsåker med mycket gott resultat. Genom att binda 
ihop ledningsnätet skapades både förbättrade möjligheter till god dricksvattenkvalitet 
året om och möjlighet till att satsa resurser på ett (1) reningsverk respektive vattenverk 
istället för två. 

I Gävle har samarbetet och gränssnitten kring våra omvandlingsområden utveck-
lats. Norrlandets VA-lösning är det projekt som väckt störst uppmärksamhet medialt 
och bland allmänheten. Gästrike Vatten har deltagit i Gävle kommuns projektgrupp 
som arbetat med VA-frågorna i nära samråd med Norrlandets boenderepresentanter. 
Under 2012 förväntas kommunen fatta ett beslut om verksamhetsområde för VA på 
Norrlandet.
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För att underlätta för räddningstjänsten att fatta välgrundade beslut vid en 
räddningsinsats har sårbarhetskartor för grundvattnet tagits fram för alla kommuner. 
I samband med olyckor och bränder finns annars stor risk att grundvattnet förore-
nas och i värsta fall kan en dricksvattentäkt slås ut för all framtid.

Säkert dricksvatten   

För att stärka och säkerställa vår dricksvattenkvalitet har flera aktiviteter genomförts 
under året. De har berört nuvarande produktion, stärkt beredskapsförmåga och 
långsiktiga planer. För att ytterligare sätta fokus på dessa frågor inrättades en tjänst 
som dricksvattenstrateg under sommaren. Under hösten utökades provtagningen på 
råvatten och arbetet med genomlysningen av mikrobiologiska barriärer för befintliga 
vattentäkter och vattenverk påbörjades. Gästrike Vatten stod även som värd vid två 
mikrobiologiska work shops som Svenskt Vatten arrangerade. 

Ett omfattande utredningsarbete har fortsatt för att klargöra och sammanställa 
grundvattenförhållandena i Gävle-Valboåsen. Underlag för att skaffa nödvändiga 
tillstånd för de åtgärder som fastställts i investeringsplanen för att säkra vatten-
försörjningen i Gävle har fortlöpt. Mer övergripande utredningar kring möjligheter 
att skapa redundans i systemen för dricksvatten och spillvatten har utförts mellan 
Hofors – Sandviken och Gävle – Älvkarleby. Utvärderingar av dessa och inriktningen 
för fortsatt arbete tas i början  
på nästa år.   

För att underlätta för räddningstjänsten att fatta välgrundade beslut vid en 
räddningsinsats har sårbarhetskartor för vattentäkterna tagits fram för alla kommu-
ner. Sårbarhetskartorna visar markens genomsläpplighet och hur stor risken är för att 
ett farligt ämne kan nå grundvattnet och därmed viktig vägledning om hur snabbt en 
insats måste vidtas och typ av åtgärd. Kartorna är förutom viktiga beslutsunderlag för 
räddningstjänsten även tänkta att användas som underlag i förebyggande arbete, t ex 
risk- och sårbarhetsanalyser, som underlag vid planering av nya verksamheter och för 
att få en samlad information. 

Projektet har genomförts som ett samarbetsprojekt mellan Gästrike Vatten, 
Sandviken Energi Vatten, Gästrike Räddningstjänst och Miljöförvaltningarna  
under hösten. 
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Gävle

Kvartal 1	 •	 Laboratoriet	på	Sätraverket	utrustats	för	snabbanalyser	av	koliformer	i		 	
  dricksvatten. 

	 •	 Ett	kolbyte	i	kolfiltret	på	Totra	vattenverk	genomfördes.

Kvartal 2	 •	 Ett	nytt	mätinstrument,	Biotector,	har	installerats	på	Duvbackens	reningsverk	för		
  stabilare onlinemätning av fosfor och TOC.

	 •	 Skrapspelen	i	fällningsbassängerna	tre	och	fyra	har	byggts	om	för	att	utjämna	
  inflöden, hantera större flöden samt kemfälla. 

	 •	 I	Hedesunda	har	luftvärmepumpar	monterats	i	både	vattenverket	och	reningsverket		
  för att slippa direktverkande el som uppvärmningskälla. 

Kvartal 3	 •	 Ombyggnad	av	Duvbackens	reningsverk	för	uppvärmning	med	fjärrvärme.	

	 •	 Samtliga	skrapspel	i	försedimenteringsbassängerna	blev	rustade.

	 •	 Tre	villapumpstationer	blev	ombyggda	i	Åbyggeby.

	 •	 Insidan	i	högreservoaren	(vattentornet)	Lapphällan	har	fått	en	ny	ytbehandling.

Kvartal 4	 •	 Processen	har	byggts	om	på	Duvbackens	reningsverk	för	att	rejektvattnet	från	
  centrifugen inte ska belasta inkommande provtagning.

	 •	 Leverans	av	biogas	till	SBI	Ekogas	uppgraderingsanläggning	till	fordonsgas.

	 •	 En	av	fällningsbassängerna	på	Duvbacken	har	byggts	om	till	ett	nytt	processteg,		
	 	 Sidoströmshydrolys,	i	syfte	att	generera	mer	VFA	(flyktiga	fettsyror)	till	BIO-P	processen.	

	 •	 Byte	av	lager	i	Spaan	pumparna	på	Duvbacken,	vilka	lyfter	vattnet	mellan	aerob	2	och	3.

	 •	 Verkstaden	på	Duvbacken	har	fått	ljuddämpande	takplattor	och	svets	och	
  kapverkstaden är flyttad för bättre arbetsmiljö.

	 •	 En	ny	pumpstation	är	byggd	vid	Trösken	som	kommer	att	tas	i	drift	i	början	av	2012.

	 •	 Vid	Marielund	så	har	vi	byggt	en	kassun	och	installerat	styrda	ventiler	som	kan		
  manövreras via övervakningssystemet.   

	 •	 I	Mackmyra	har	vi	byggt	en	kassun	med	motorstyrda	ventiler	och	styrutrustning	för		
  att vid behov kunna stänga vattentornet via övervakningssystemet.

	 •	 Dricksvattenbrunnarna	vid	Åbyvallen	och	Lasarettet	rensades.

Hänt under året
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Hofors

Kvartal 1	 •	 I	Hofors	reningsverk	renoverades	slutsedimenteringsbassäng	4	med	nya	skrapor	och	kedja.	

	 •	 Vid	Hofors	reningsverk	rengjordes	slamlagret	och	omrörarna	byttes	samt	
  kompressorerna byttes till nya och mer energisnåla.
 
	 •	 Personalbyggnaden	vid	Hofors	reningsverk	byggdes	om	och	övervakningsrummet		
  flyttades ut i gamla labbet och ett nytt driftlabb byggdes i avvattnarrummet.

	 •	 I	Hofors	vattenverk	har	en	ventil	till	sandfiltret	bytts	och	en	ny	invallning	av	
  klortanken installerats.

	 •	 Vid	råvattenpumpstationen	i	Hyn	installerades	ett	elverk	som	reservkraft,	
  för att säkerställa vattenproduktion vid elavbrott.

Kvartal 2	 •	 I	Hofors	reningsverk	kompletterades	processen	nya	slamhaltsmätare	och	syremätare		
  till luftningsbassängerna.

	 •	 Kolfiltret	i	Hofors	vattenverk	skickades	på	reaktivering.	Kolfiltret	är	ett	steg	i
  processen som tar bort smak och lukt på råvattnet. 

 
Kvartal 3	 •	 Renovering	och	byte	av	tak	på	Hofors	vattenverk	till	gummerad	matta.	

	 •	 Ett	arbete	har	startats	upp	för	att	anpassa	och	installera	ett	rensgaller	vid	Hofors		
  reningsverk. Projektet förväntas bli helt klart i början av 2012.

	 •	 Torsåkers	reningsverk	samt	Malmjärns	vattenverk	togs	ur	drift	i	samband	med	att		
  den nya Torsåkersledningen togs i drift.

	 •	 	Malmjärns	vattenverk	byggdes	om	till	reservoar	och	två	luftvärmepumpar		 	
  installerades.

	 •	 En	nyanslutning	med	LTA	system	genomfördes	på	Edskevägen.

Kvartal 4	 •	 Efter	anmärkning	från	Livsmedelverket	har	Hofors	vattenverk	fått	golv	och	väggytor		
  ommålade samt dörren till klorrummet utbytt och väggen till kontaktreservoaren  
  plåtbeklädd. Samt skalskyddet i vattenverket har förstärkts.

	 •	 Finnåsens	tryckstegring	fick	nya	pumpar	och	ventiler	samt	delar	av	rörgalleriet	utbytt.

	 •	 Åtgärder	har	vidtagits	för	översvämningsproblem	utmed	Torsåkersvägen.	

	 •	 På	ledningsnätet	fortsatte	omläggningen	av	Bruksvägen	som	blev	klar	i	december.		
	 	 Start	omläggning	Göskegatan.	Åtgärder	har	vidtagits	för	de	översvämningsproblem	vi	haft		
  utmed Torsåkersvägen.

Hänt under året
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Ockelbo Vatten AB

Kvartal 2	 •	 I	samband	med	ett	haveri	i	Ockelbo	pumpstation,	vid	Järnvägen,	drogs	elen	om	och		
  nya pumpar installerades.

Kvartal 3	 •	 Efter	en	incident	med	lyft	av	en	pump	i	inloppssumpen,	byggdes	denna	om	med	nytt		
  el- och styrskåp och möjlighet till att backköra pumpen via övervakningssystemet.  

	 •	 I	Centrumhusets	vattenverk	har	kolet	bytts	i	kolfiltret.	Kolfiltret	är	ett	steg	i	processen		
  som tar bort smak och lukt på grundvattnet samt renar bort bekämpningsmedel.

	 •	 För	att	förhindra	att	smältvatten	och	förorenad	snö	letar	sig	ner	i	brunnen	i	Säby		
	 	 (Åmot	krysset)	har	markarbeten	genomförts	och	en	ny	överbyggnad	uppförts.

	 •	 Luft	värmepumpar	installerats	på	vattenverken	i	Säby,	Lingbo	och	Jädraås.

Kvartal 4	 •	 Ombyggnad	i	reningsverket	till	värmepump	med	sluten	slinga	där	man	utnyttjar		
  värmen som finns i det renade avloppsvattnet i bassängerna.

	 •	 Ombyggnad	för	att	leda	höga	flöden	förbi	den	biologiska	processen	och	förhindra	att		
  den slås ut med sämre rening som följd.

	 •	 Ny	polymerutrustning	installerades	på	reningsverket	för	stabilare	process	vid	
  förtjockning av slammet.  

	 •	 Kolet	i	kolfiltret	i	Kyrkbrunns	vattenverk	byttes	ut	då	det	förlorat	sin	renande	effekt.

	 •	 Vid	Åmots	brunnar	vid	Källinge	har	markarbeten,	uppröjning	och	sanering	
  genomförts för att minska risken av inläckage av ytvatten till brunn.

	 •	 I	Lingbos	reningsverk	har	delar	av	rörgalleriet	bytts	ut	samt	plåtarna	runt	
  bassängen. Även inloppssumpen är ombyggd till att automatisera spolningen, 
  vilket innebär en stor arbetsmiljöförbättring.

	 •	 Elsanering	är	påbörjad	i	Ockelbo	reningsverk	och	även	i	Jädraås.	Elbesiktningen	
  har visat på stora brister.   

Hänt under året
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Älvkarleby Vatten AB

Kvartal 1	 •	 Övervakningssystem	WinCC	är	utbytt	mot	VA	Operatör.
 
	 •	 En	uppgradering	av	radionätet	har	skett	genom	utbyte	av	gamla	Moscad	nät	till		
  Coness Elpro. 

Kvartal 2	 •	 Vid	reningsverket	i	Skutskär	har	ett	garage/förråd	byggts	för	att	kunna	samla	all		
  personal på samma ställe. 

	 •	 På	reningsverket	har	det	installerats	ett	mobilt	reservkraftverk	för	att	säkerställa		
  drift vid bortfall av elförsörjning.

	 •	 Till	reserv	vattentäkten	Sand	har	vi	installerat	en	PLC	Siemens	300	och	kopplat	upp		
  den i vårt övervakningssystem.  Sand har också byggts om så att den kan försörjas  
  från ett mobilt reservkraftverk för att säkerställa drift vid bortfall av elförsörjning.

Kvartal 3	 •	 En	ny	ventilationsanläggning	har	installerats	på	Skutskärs	reningsverk	med	bidrag		
  för energiprojekt från Svenskt vatten.  

	 •	 Tre	pumpstationer	i	Koppartrans,	Rotskärsholmen	och	Fråganbo	har	rustats	med	nya		
  pumpar, el och styrutrustning.

	 •	 Ett	nytt	sätt	att	styra	pumparna	till	järnklorid	har	driftsatts.

	 •	 På	ledningsnätet	har	arbetet	fortsatt	med	omläggning	av	Nybogatan.	Nyläggning	vid		
  området Dagermans och Sand samt nyanslutning Gårdskär.

Kvartal 4	 •	 Nya	blåsmaskiner	installerade	på	Skutskärs	reningsverk	(3	st)	samt	Gårdskärs	
  reningsverk (1 st), vilket inneburit att vi fått större driftsäkerhet, lägre energiför- 
  brukning samt en bättre arbetsmiljö. 

	 •	 Reservkraft	för	tryckstegring	i	Gårdskär	uppstartad.	Den	blir	klar	i	början	av	2012.

	 •	 En	extra	pump	har	monterats	vid	gårdskärs	pumpstation	för	att	minska	risken	för		
  bräddning.  

	 •	 Servisomläggning	i	området	vid	Turkie	och	proppning	av	rivningsfastigheter	i	Harnäs.		
  Under perioden hade vi några svårlokaliserade läckor, bland annat i Marma.

Hänt under året
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Diplom
VINNARE

UTMANINGEN 2011

GÄSTRIKE VATTEN AB

Motivering:

Hasse visar alltid ett stort engagemang för 

processutvecklingen inom Gästrike Vatten. 

Han besitter mycket värdefull kunskap och är 

en framtidsstrateg som bidrar till Gästrike 

Vattens utveckling. 

Speciellt kan omnämnas förarbetet med att 

förädla biogas till fordonsgas och engagemanget 

i att etablera en sidoströmshydrolys samt även 

bidragandet inom processgruppen.

… … … … … … … … … … . .

Mats Rostö, VD Gästrike Vatten AB

H A N S  S I M O N S S O N
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Vinnare av Utmaningen 2011
Utmaningen är en förslagstävling där utveckling av teknik, arbetsmetod, affärsut-
veckling eller annan arbetsinsats under året bidragit till företagets framgång och 
vision, till exempel ny teknik, nytt arbetssätt, nytt sätt att samarbeta eller en duktig 
arbetskamrat som bidragit  till förändring.

Det vinnande förslaget fick ett stipendium till studieresa, kurs, konferens eller annat 
som ger personlig utveckling i yrket. Vinnaren 2011 blev Hans Simonsson som arbetar 
som processtekniker i produktion.
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Ytvattenverk Grundvattenverk Tryckstegringar Vattenledning Reservoarer
Gävle 0 6 14 542 9
Hofors 1 1 3 124 4
Ockelbo 0 8 0 77 1
Älvkarleby 0 3 3 201 2
Summa 1 18 20 944 16

Spillvattenledning, km   Dagvattenledning, km Pumpstationer, spillvatten Reningsverk
Gävle 531 286 93 4
Hofors 103 64 14 2
Ockelbo 66 18 25 6
Älvkarleby 185 36 42 2
Summa 885 404 174 14

Vattenproduktion, Mm3

2010* 2011
Gävle 10 098 10 400
Hofors 1 305 1 411
Ockelbo 363 333
Älvkarleby 1 209 1 381
Summa 12 975 13 525

Renad mängd spillvatten, Mm3
2010 2011

Gävle 14 409 13 600
Hofors 1 456 1 530
Ockelbo 660 628
Älvkarleby 1 077 1 035
Summa 17 602 16 793

Fällningskemikalie, ton
2010 2011

Gävle 197 253
Hofors 144 149
Ockelbo 79 51
Älvkarleby 111 115
Summa 531 568

Elförbrukning vattenproduktion/
distribution, kWh

2010 2011
Gävle 5 440 5 037
Hofors 939 985
Ockelbo 234 235
Älvkarleby 416 426
Summa 7 029 6 683              

Vattenläckor 2011

Gävle 66
Hofors 11
Ockelbo 7
Älvkarleby 7
Summa 91

Elförbrukning spillvattenhantering, kWh
2010 2011

Gävle 6 815 6 757
Hofors 1 010 988
Ockelbo 890 698
Älvkarleby 1 190 1 079
Summa 9 905 9 522

Avloppsstoppar 2011
Gävle 146
Hofors 19
Ockelbo 31
Älvkarleby 91
Summa 287

Fakta om våra anläggningar

Vatten

Avlopp

Åbyggeby ARV i Ockelbo är ej med för 2010.

* 2009 års siffror slutjusterade 2010-06

Utsläpp BOD7 (Kg) exkl bräddning
2010 2011

Gävle Kommun 53 731 67 670
Hofors Kommun 6 944 5 932 
Ockelbo Kommun 4 570 4 363
Älvkarleby Kommun 6 359 8 200
Summa 71 604 86 165

Utsläpp Tot-P (Kg) exkl bräddning 
2010 2011

Gävle 4 857 5 313
Hofors 236 220 
Ockelbo 130 165
Älvkarleby 320 269
Summa 5 543 5 967

För mer information om utsläppsmängder och tillstånd se Gästrike Vattens miljörapporter 2011.
Minskat fosforutsläpp i Ockelbo kommun beror på förbättringar på Ockelbo reningsverk.
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Miljöprojekt 2011
Ett prioriterat arbete har varit att inventera och verifiera bräddpunkter i Gävle. Underlaget 

i Gävle används förutom i underlag för kommande investeringsplan även i kommunens 

Gavleåprojekt - Gör Gavleån badbar. 

Under sommaren och hösten genomfördes en inventering och funktionskontrollbesiktning av 

livsmedelsverksamheters kända fettavskiljare i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommu-

ner. Vid besiktningen tittades på utformning och anpassningen samt att fettavskiljaren var av 

typgodkänd konstruktion med rätt dimensionering för flödet. Drygt 250 fettavskiljare ingick i 

inventeringen.

En  broschyr om miljösäker hantering av oljeavfall och krav på oljeavskiljare har tagits fram i 

samarbete	med	Sandviken	Energi	Vatten	och	Bygg	&	Miljö	i	respektive	kommun.	I	broschyren	

ges kortfattad information och råd om hantering av oljeavfall på ett miljösäkert sätt.

.

.

.

Fett i avloppet är ett stort problem för 

fastigheter och avloppsledningar. Fettet 

orsakar frätskador på ledningarna, drift-

störningar i pumpstationer, källarövers-

vämningar på grund av igensättning, 

luktproblem, skadliga utsläpp i sjöar och 

vattendrag samt råttor i ledningsnätet. 

Under kommande år fortsätter arbetet 

med åtgärder och utbildnings- och 

informationsinsatser.
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En ny högskoleutbildning
Hösten 2011 startade HIG en ny högskoleutbildning som 
heter Miljöteknik - inriktning vatten, återvinning och energi. 
En utbildning där Gästrike Vatten aktivt bidragit till inne-
hållet i avsikt att öka intresset för VA  och få nya infallsvin-
klar för ett aktivt förändrings- och utvecklingsarbete.

Co-op står för Cooperative Education och innebär att 
flera partnerföretag finns med i utbildningen samt att 
studierna varvas med praktik i tio veckors perioder.

När man sen är klar efter fyra år har man inte bara 180 
högskolepoäng utan även ett års arbetslivserfarenhet. 
Utbildningen leder till en kandidatexamen i miljöteknik 
men med kompletteringar i matematik kan även kraven  
för högskoleingenjörsexamen uppnås.

Godare vatten i Hofors 
Vi bytte under 2011 samtliga kolfilter i Hofors vattenverk. 
I	mängd	blir	det	hela	90	ton	aktivt	kol	(180	m3)	där	kolets	
fibrer mäter endast 1 mm i diameter. 
Aktivt kol används  
som ett reningssteg i 
dricksvattenframställningen 
för sin förmåga att absorbera 
luktande ämnen, färgämnen 
i vattnet samt organiska 
ämnen. Resultatet lät inte 
vänta på sig utan det blev 
en markant förbättring 
som noterades av nöjda 
kunder direkt.

22

Hur                dricksvatten 
Den 6-7 oktober deltog Gästrike Vatten i en företagstäv-
ling med Högskolan i Gävle och Drivhuset Gävleborg 
(Drivhus	24).	(kontakt mellan studenter och företag) som 
hette	Drivhus24.	Under	24	timmar	skulle	studenterna	vara	
kreativa	och	utmanande	i	lag	om	4-6	personer	för	att	lösa	
riktiga problem och case åt företag. 

“Trenden är att medborgare och kunder konsumerar allt mer 
flaskvatten samtidigt som man har ett fantastiskt och unikt 
dricksvatten tillgängligt i kranen av högsta kvalitet. Ett 
vatten som dessutom är mycket billigt i jämförelse 
med flaskvatten.

Ekologiska alternativ för varor som kaffe, 
grönsaker och kött prioriteras gärna av 
konsumenterna, samtidigt som flaskvat-
ten säljer som aldrig förr. Vad styr 
konsumenternas val och 
hur kan vi påverka deras 
köpbeteenden?”

- Saknar man förtroende för kranvattnets kvalitet?

- Lokalproducerat - för vem är det viktigt?

- Spelar priset någon roll?

- Hur höja vattnets status?

- Hur ska vi bäst kommunicera med medborgare och brukare?

- Är sociala medier en förutsättning i framtida kommunikation?

Det var roligt och lärorikt där resultatet blev bra även 
om vi inte vann. Vinsten var att delta och få nya 

inputs att arbeta vidare med.
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Underjordiska ljud
I avsikt att komponera en konsert spelade företaget Moneo 
in underjordiska ljud från Gävles dagvattenledningar förra 
sommaren. Spännande och innovativt där Gästrike Vatten 
inte hade en aning hur det skulle komma att låta. 

Målet för Moneo, som stod för både idé och arrange-
mang, var att arrangera en konsert på allmän plats. Så blev 
det också även om det på grund av vädret var osäkert in i 
det	sista.	Fredagen	den	19	augusti	mellan	kl	22.00	-	23.00	
spelades ljuden upp till konsert på Rådhustorget i Gävle. 
Trots den sena timmen passerade uppskattningsvis 250 
personer området. Gästrike Vatten serverade fräscha vatten 
drinkar till nyfikna åhörare under tiden, vilket blev mycket 
uppskattat.

Biogas blir fordonsgas  
Sedan 2009 har Gästrike vatten tillsammans med Gävle 
Energi arbetat för att få igång en uppgraderingsanläggning 
på	Duvbacken.	Tillsammans	med	SBI	Ekogas	raliserades	
projektet 2011 och från 1 oktober kan fordon köra på lokal-
producerad fordonsgas. Produktionen motsvarar ungefär 
2 500 liter bensin per dygn, vilket räcker till att fylla 
tankarna	för	cirka	fjorton	biogasbussar	i	stadstrafik.	

Biogas	har	producerats	vid	Duvbackens	reningsverk	sedan	
1985 men huvuddelen av 
gasen har fram tills nu 
använts till att producera 
el och värme till 
reningsprocessen.

Fakta biogas: Ett av de 
vanligaste sätten att 
producera biogas är 
att använda restproduk
ten slam från avlopps-
reningsverk. Slam som 
i reningsverkens 
rötkammare blir biogas 
efter att mikro-
organismer brutit 
ner det biologiska 
avfallet i en syrefri 
miljö. Gasen som 
bildas består till 
största del av 
metangas och 
koldioxid som i 
en uppgraderings-
anläggning förädlas 
till fordonsgas. 

Öppet Hus i Torsåker   
Den 19 april bjöd vi in till en öppen visning av pågående VA-arbete mellan 
Hofors och Torsåker. Där berättade vi utförligt om projektet som pågår samt 
visade områdeskartor och hur svetsning av rör går till. 

Grillad korv, kaffe och festis smakade bra i det fina vädret.
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Mats Rostö
VD

Gästrike Vatten AB
moderbolag

Stab:
HR, IT/GIS, Laboratorium Acc

Produktion

Gävle kommun

Gävle Vatten AB
dotterbolag

Gävle 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.

Hofors kommun Ockelbo kommun Älvkarleby kommun

Hofors kommun

Hofors Vatten AB
dotterbolag

Ockelbo kommun

Ockelbo Vatten AB
dotterbolag

Älvkarleby kommun

Älvkarleby Vatten AB
dotterbolag

LedningsnätDrift & underhåll

Utredning
Projektering
Projektledn/kontroll
Kommunstöd
Kart- och dokumentservice
Processutveckling

Utredning &
Projekt Ekonomi

Ekonomiservice
Administration
Inköp
Avtal

Marknad/Kund

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

Gästrike Vattens organisation

Ägarstruktur

Reningsverk
Vattenverk
Underhåll anläggning
Laboratorium drift

Underhåll ledningsnät
Läcksökning
Egen regi-arbete
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Medarbetarna – vår resurs
Hälsoarbetet har varit prioriterat under hela 2011. Under våren ordnade personalklub-
ben en stegtävling öppen för alla, företagsledningen höll i en hälsodag med föreläs-
ning om psykosocial arbetsmiljö och prova på aktiviteter och lagom till sommaren 
var det dags för sommarlunch med tipspromenad i Furuvik. Hälsoåret avslutades i 
Krattemasugn med jullunch och relax. 
Efter semestrarna var det hälsoundersökning av medarbetare 50 – 55 år och avslu-
tande	vaccinationer	av	TBE	och	Twinrix	för	medarbetare	i	riskzonen.
Allt förebyggande hälsoarbete genomförs i nära samarbete med företagshälsovården. 
Likaså	längre	sjukfrånvaro	med	uppföljning,	åtgärder	och	rehabiliteringsprocesser.	
I det dagliga är det respektive chef och HR som hjälper och stöttar medarbetare i ar-
betsskador, medicinska åkommor och kontakter med sjukvård. 

• En introduktionsdag för nyanställda genomfördes under hösten 
• Flera medarbetare bidrar med kunskap till Coop-utbildningen på Högskolan 
• Företaget stödjer initiativ till utbildning och vidareutveckling 
• Samtliga	chefer	gick	utbildning	i	LOU/LUF	och	förvaltningskunskap 
• Skyddskommittén utbildades i systematisk arbetsmiljö med syfte att nå  
 gemensamma arbetssätt

• En regional krisövning genomfördes under hösten med anställda från  
 Gästrike Vatten, våra kommuner, smittskydd och räddningstjänsten

• Möten mellan avdelningar i syfte att öka förståelsen för varandras arbeten 
• Frisktalet	(medarbetare	utan	sjukfrånvaro	under	året)	för	2011	är	64	%.	
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GÄSTRIKE VATTEn AB
Org nr 556751-1661
Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och 
koncernredovisning.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter  
inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
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	kon-
cernbolag var för sig tillämpar de kommunala lokaliserings-, 
självkostnads- och likställighetsprinciperna.

Affärsidé 
Gästrike Vatten ska tillgodose våra kunders 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. 

Vision 
Gästrike Vatten ska vara en förebild för ett modernt VA-bolag 
i Sverige genom att delta i samhällsutvecklingen och ständigt 
arbeta för att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning 
och en miljöanpassad avloppshantering.

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	
är 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 garanteras kontroll över anlägg-
ningar, utbyggnadsplaner och regional VA-taxa. Större framtida 
investeringar kan i en regional organisation samordnas så att 
ett optimalt resursutnyttjande uppnås av vattentäkter, anlägg-
ningar och personal för en långsiktigt kostnadseffektiv och 
hållbar VA-försörjning som möter upp de ökade krav som ställs 
på verksamheten genom EU-direktiv och lagar.

Kvalitet
Vatten är klassificerat som livsmedel och vattenkvaliteten 
kontrolleras kontinuerligt genom provtagningar. Kvaliteten är 
hög	och	uppfyller	Livsmedelsverkets	krav.

Förnyelse- och underhållsinsatser i ledningsnätet genomförs 
i huvudsak för att lösa befintliga problem med vattenkvalitet, 
in- och utläckage, bräddningar och källaröversvämningar, dessa 
prioriteras utifrån bedömning av konsekvenser, antal driftstör-
ningar, kostnader och miljöeffekter.

Miljö
Ett långsiktigt kretsloppstänkande genomsyrar hela verksam-
heten, 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 andra 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 vatten-
försörjning och avloppshantering ingår som en del i kommu-
nens planarbete. 

Väsentliga händelser under  
räkenskapsåret
· Rekrytering och återbesättning av vakanta tjänster.

· Analys av kostnadstäckningsgraden i VA-taxans 
 anläggningsavgift i ett av dotterbolagen.

· Indexuppräkning av VA-taxans anläggningsavgift i 
 samtliga dotterbolag.

· Höjning av VA-taxans brukningsavgift för tre av fyra   
 dotterbolag.

· Funktionskontroll har genomförts av alla kända 
 fettavskiljare i de fyra kommunerna.

· Fördjupad utredning av vattentäkternas råvattenkvalitet 
 i alla kommuner.

· Sårbarhetskartor har tagits fram för att skydda dricks-  
 vattentäkterna vid olyckor i alla fyra kommuner.

· Föreläsningar för och stöd till studenter som påbörjat första  
  året på ny utbildning inom Miljöteknik, vatten-återvinning- 
 energi, ett sammarbete med Högskolan i Gävle och andra   
 företag inom miljöbranschen.

· Genomförd kundundersökning visar på hög nöjdhet med 
 hur Gästrike Vatten sköter VA-verksamheten i    
 ägarkommunerna.

·	 Överföringsledningen	för	vatten	och	spillvatten	mellan		 	
 Hofors och Torsåker har färdigställts och driftsats. 

· Statens VA-nämnd ger Gästrike Vatten rätt vid tillämpning  
 av VA-taxans brukningsavgift.

· Handboken ”Kvalitetsmanual” framtagen och utbildning   
 genomförd för kvalitetsledningssystem.

· Påbörjat utredning framtida VA-försörjning i regionen   
 Älvkarleby-Gävle-Sandviken-Hofors.

· Omställning av Duvbackens reningsverk användning av   
	 biogas	från	värme/elproduktion	till	försäljning	av	biogas	 
 för uppgradering till fordonsgas.

·	 Byte	av	kolfilter	vid	vattenverk	i	Hofors	och	Ockelbo	för	att		
 säkerställa kvaliteten på vattnet.

· Energieffektiviserings projekt genomfört på reningsverket  
 i Älvkarleby kommun.

·	 Bidrag	har	beviljats	för	energieffektiviseringsprojekt	för		 	
 EXRT-process på Duvbackens reningsverk som ska 
 genomföras 2012.
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Taxor och avgifter
Självkostnadsprincipen gäller för VA-verksamheten. Eventuella 
överuttag eller underuttag ska återbetalas respektive belasta 
abonnenterna genom justering av VA-taxan inom tre år från 
det att det uppstått.

Avgifterna fördelas på anslutningsavgifter som är en engångs-
avgift för att ansluta fastigheten till VA-verksamheten och 
brukningsavgiften som är en periodisk avgift för att nyttan av 
VA anslutningen. Respektive dotterbolag har en egen gällande 
VA-taxa. 

Omsättning, resultat och investering

Dotterbolagens nettoomsättning består av brukningsavgifter 
och	anslutningsavgifter.	Brukningsavgiften	intäktsförs	när	
den uppstår och anslutningsavgiften intäktsförs enligt match-
ningsprincipen i takt med anläggningarnas avskrivningstid, 
vanligtvis 25-50 år.

Merparten av koncernens totala investeringar är dotterbola-
gens förnyelseinvesteringar i befintliga VA-anläggningar samt 
exploateringar.

Finansiering 
Investeringarna i dotterbolagen har finansierats genom revers-
lån	från	respektive	kommun	undantaget	Gävle	Vatten	AB	där	
finansieringen skett via internt tillförda medel.

Moderbolaget
Intäkterna	i	Gästrike	Vatten	AB	består	av	kostnader	som	
fördelas till dotterbolagen utifrån bolagets belastning på 
modern. Direkta kostnader belastar respektive dotterbolag och 
kostnader av gemensam karaktär har fördelats utifrån fördel-
ningsnyckel	fastställd	av	styrelsen,	Gävle	Vatten	AB	80	%,	
Hofors	Vatten	AB	8	%,	Ockelbo	Vatten	AB	4	%	och	Älvkarleby	
Vatten	AB	8	%.

Investeringar under perioden avser främst det affärssystem 
som ska införas men även utrustning för att effektivisera 
läcksökning vilket bland annat underlättare arbete vid bereds-
kapstjänstgöring.  
 

Medarbetare
Antal årsarbetare i moderbolaget och koncernen är i stort 
oförändrat mot föregående år. Rekryteringar har gjorts under 
året för att ersätta förlorad kompetens samt att förändra 
verksamheten inom organisationen för att bedriva en mer 
effektiv och framtidsorienterad VA-verksamhet.

Risk och osäkerhetsfaktorer
En väsentlig riskfaktor är behovet av att säkerställa och skydda 
vattenresurserna för att dessa inte ska förorenas och därmed 
slå ut möjligheten till en stabil vattenförsörjning för nuvarande 
och	kommande	generationer	av	god	kvalitet.	Bristen	på	reserv-
vattenförsörjning medför att behovet av att säkerställa och 
skydda vattenresurserna blir än mer angelägna. Parallellt med 
att säkerställa nuvarande vattentäkter måste alternativ till 
dagens VA-försörjning tas fram så att det finns en fungerande 
reservvattenförsörjning.

Utsikter
VA-verksamhet är en stor miljöaktör i samhället 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 spill-
vattnet från reningsverken. Dricksvatten är klassificerat som 
livsmedel vilket ställer höga krav på hela produktions- och 
distributionskedjan, både för nuvarande och kommande genera-
tioner. Detta är ett högprioriterat område för vår verksamhet.  
i alla anslutna kommuner.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och kvaliteten på dricks-
vattnet kontrolleras noga genom fastställt kontrollprogram. 
Anläggningarna är utformade efter dagens kunskapsläge och 
rekommendationer men med nya erfarenheter, riktlinjer och 
kommande klimatförändringar vet vi att kemin och mikroflo-
ran i våra vatten förändras. Vi och hela branschen måste arbeta 
strategiskt med detta som på sikt kan innebära förändrad 
beredning på vissa vattenverk.

Reningsverkens uppgift är att rena spillvatten från hushåll. 
Dessutom tar reningsverken emot spillvatten från livsmedels-
verksamheter, mindre industrier, verkstäder och sjukhus. Detta 
medför att avloppsvatten innehåller mer miljöförstörande äm-
nen, till exempel tungmetaller än vad ett hushållsavloppsvatten 
innehåller. Genom åren har reningstekniken utvecklats för 
avloppsvatten och kraven från myndigheterna har ökat. Detta 
gör att regionens samlade strategi för biogas och avfallshantering 
påverkar vårt arbete med uppströmsarbete, reningsprocesser 
och slamstrategi.

I ett hållbart samhälle är det viktigt att samarbetet mellan 
samhällsbyggandet och Gästrike Vatten fungerar på ett bra 
sätt.	Bolaget	deltar	aktivt	i	samhällsutvecklingen	genom	att	vid	
planering beakta VA frågor i ett tidigt skede i ägarkommuner-
na. Omgivningen ställer även allt högre krav på hur kommu-
nerna löser och utvecklar VA-försörjningen. VA-utbyggnaden 
är ofta kostsam och det är därför viktigt att VA-synpunkterna 
kommer in i ett tidigt skede i såväl exploateringsprocessen som 
i omvandlingsområden. Gästrike Vatten tar fram underlag för 
justeringar av VA-verksamhetsområdet i kommunerna när 
behov uppkommer. 

Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande i moderbolaget står följande 
vinstmedel:

Balanserade	resultat	 -
Årets	resultat	 -
  0

Till årstämmans förfogande finns inga vinstmedel att disponera.
Vad beträffar företagets resultat och ställning övrigt, hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
bokslutskommentarer.

mnkr             Omsättning                                           Resultat 

Januari-december 2011  (2010) (2009)  2011 (2010)  (2009)

Gästrike Vatten 54,5  (51,6) (54,1)  0 (0)  (0)

Gävle Vatten AB 108,4  (94,4) (94,4)  2,0 (0,1)  (-0,4)

Hofors Vatten AB 26,9  (21,8) (18,5)  0 (0)  (-3,3)

Ockelbo Vatten AB 11,3  (10,0) (9,3)  -1,0 (-1,5)  (-1,9)

Älvkarleby Vatten AB 24,3  (22,9) (22,8)  0 (0,3)  (0,5)

Elimineringar -53,2  (-51,4) (-54,1) 0 (0) (0)

Summa koncernen 172,2  (149,2) (145,4) 1,0 (-1,1)  (-5,0)
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Koncernbalansräkning not 2011-12-31 2010-12-31

TIllGånGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, mark och markanl. 7 59 780 013 63 652 429

Maskiner och andra tekniska 
anläggningar och inventarier 8 190 849 645 188 966 362

Fordon 9 656 720 6 243 331

Pågående nyanläggningar 
materiella anläggningstillgångar 10 93 399 339 32 833 305

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjutna skattefordningar  1 958 721 -

Summa anläggningstillgångar 346 644 438 291 695 427

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 7 523 302 6 455 707

Fordran Gävle kommun 30 043 350 15 127 438

Aktuella skattefordringar  545 393 344 539

Övriga kortfristiga fordringar  3 115 848  1 867 081

Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

 
687 562

 

1 958 781 

Summa omsättningstillgångar 41 915 455 25 753 546

Summa tillgångar 388 559 893 317 448 973

EGET KAPITAl OcH SKUlDER

Eget kapital 11

Bundet eget kapital

Aktiekapital 5 000 000 5 000 000

Bundna reserver 4 000 4 000

5 004 000 5 004 000

Fritt eget kapital

Fria reserver 3 575 910 3 983 761

Årets resultat 959 231 -1 147 100

4 535 141 2 836 661

Summa eget kapital 9 539 141 7 840 661

Koncernresultaträkning not 2011 2010

Nettoomsättning 2 168 835 834 146 312 163

Övriga rörelseintäkter 3 416 216 2 876 613

172 252 050 149 188 776

Rörelsens kostnader

Produktionskostnader -46 372 762 -23 716 564

Övriga externa kostnader 3, 4 -60 571 554 -64 573 908

Personalkostnader 5 -38 485 674 -37 974 466

Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar   

-19 482 161 
 

-18 771 067

Summa rörelsens kostnader -164 912 151 -145 036 005

Rörelseresultat 7 339 899 4 152 77

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 1 057 136 420 618

Räntekostnader -9 324 961 -5 472 086

Summa resu. från finans. poster -8 267 825 -5 051 468

Resultat efter finansiella poster -927 926 -898 697

Övriga resultatposter

Skatt på årets resultat 6 1 887 157 -248 403

årets förlust 959 231 -1 147 100
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Koncernbalansräkning not 2011-12-31 2010-12-31

Avsättningar

Avsättningar 12 1 439 812 2 558 593

Summa avsättningar 1 439 812 2 558 593

långfristiga skulder

Skulder till Gävle kommun 13 73 483 079 76 012 904

Skulder till övriga kommuner 13 164 045 007 144 494 243

Avsättningar/Period.anslutningsavg 14 56 626 672 52 782 994

Summa långfristiga skulder 294 154 758 273 290 141

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 23 242 897 19 511 296

Skulder till övriga kommuner  14 414 284 23 732

Övriga kortfristiga skulder  12 624 735 2 536 230

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 15 33 144 266 11 688 320

Summa kortfristiga skulder 83 426 182 33 759 578

Summa eget kapital och skulder 388 559 893 317 448 973

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Kassaflödesanalys för koncernen 2011 2010 

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster 7 339 899 4 152 771

Justering av poster som inte ingår i 
kassaflödet, mm. 21 641 728 37 329 539

Erhållen ränta 1 057 136 420 618

Erlagd ränta -9 324 961 -5 472 086

20 713 802 36 430 842

Ökning/minskning kundfordringar  -1 067 595 7 617 498

Ökn./minsk. övriga kortfristiga fordringar -1 611 999 5 598 406

Ökning/minskning leverantörsskulder 3 731 600 -4 837 388

Ökn./minsk. övr. kortfristiga rörelseskuld. 44 896 556      13 211 896

Kassaflöde från den löpande verksamheten 66 662 364 58 021 254

Investeringsverksamheten

Invest. i materiella anläggningstillgångar -73 743 014 -41 145 837

Sålda materiella anläggningstillgångar 50 000 -

Investeringar i dotterbolag - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -73 693 014 -41 145 837

Forts.

Kassaflödesanalys för koncernen 2011 2010 

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 29 145 904 9 692 172

Amortering av skuld -7 275 311 -6 865 457

Ökning av övriga långfristiga skulder -1 524 944 3 655 470

Erhållna aktieägartillskott 1 482 433 2 242 014

Kassaflöde fr. finansieringsverksamheten 21 828 082 8 724 199

årets kassaflöde 14 797 432 25 599 616

likvida medel vid årets början 25 540 213 -59 403

likvida medel vid årets slut 40 337 645 25 540 213

Som likvida medel har beaktas tillgodohavande på koncernkredit mot Gävle kommun.

Moderbolagets resultaträkning not 2011 2010

Nettoomsättning 2 53 201 793 51 443 980

Övriga rörelseintäkter 1 265 211 156 913

54 467 004 51 600 893

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 3, 4 -15 155 096 -12 489 517

Personalkostnader 5 -38 485 674 -37 974 466

Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar 

  
-1 164 401 

 
-922 749

Summa rörelsens kostnader -54 805 171 -51 386 732

Rörelseresultat -338 167 214 161

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 431 378 152 159

Räntekostnader -93 211 -117 917

Summa resu. från finans. poster 338 167 34 242

Resultat efter finansiella poster 0 248 403

Skatt på årets resultat 6 0 -248 403

årets resultat 0 0

Moderbolagets balansräkning not 2011-12-31 2010-12-31

TIllGånGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anl. 8 2 092 265 1 500 422

Fordon 9 656 720 1 181 104 

Pågående nyanläggningar 
materiella anläggningstillgångar 10 1 637 070 1 696 959

4 386 055 4 378 485

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 16 396 000 396 000

Summa anläggningstillgångar 4 782 055 4 774 485

Forts.



30Gästrike Vatten AB  
Org nr 556571-1661

noter gemensamma för moderbolag och koncern

not 1 redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen	har	upprättats	i	enlighet	med	Årsredo-
visningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd 
förutom	BFNAR	2008:1,	årsredovisning	i	mindre	aktiebolag	
(K2-reglerna).

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.

Intäkter
Bolagen	följer	BFNAR	2003:3	som	anger	att	en	inkomst	redovisas	
som intäkt först då det är sannolikt att de ekonomiska förde-
larna som företaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla 
företaget.

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	åter-
föras/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.

Anläggningsavgifter
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska betalas när 
fastigheten ansluts till kommunalt VA. 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 matchningsprin-
cipen 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.		

Kassaflödesanalys för moderbolaget 2011 2010

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -338 168 214 161

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet, mm 1 479 735 674 346

Erhållen ränta 431 378 152 159

Erlagd ränta -93 211 -117 917

1 479 734 922 749

Ökning/minskning kundfordringar -341 672 27 945

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -9 814 815 -1 828 296

Ökning/minskning leverantörsskulder 131 932 1 858 276

Ökn./minsk. övr. kortfristiga rörelseskuld. 2 599 889 60 824

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 944 932 1 041 498

Investeringsverksamheten

Invest. i materiella anläggningstillgångar -1 537 306 -1 887 818

Sålda materiella anläggningstillgångar 50 000 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 487 306 -1 887 818

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde fr. finansieringsverksamheten 0 0

årets kassaflöde -7 432 238 -846 320

likvida medel vid årets början 6 728 017 7 574 337

likvida medel vid årets slut -704 221 6 728 017

Som likvida medel har beaktas tillgodohavande på koncernkredit mot Gävle kommun.

Forts.

Moderbolagets balansräkning 2011-12-31 2010-12-31

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar  

Kundfordringar 444 797 103 125

Fordringar hos koncernföretag 17 9 902 627 1 262 596

Fordran Gävle kommun - 6 602 891

Aktuella skattefordringar  616 957 344 539

Övriga kortfristiga fordringar  254 113  25

Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkt.

 
228 017

 

200 494 

Summa omsättningstillgångar 11 446 511 8 513 670

Summa tillgångar 16 228 566 13 288 155

EGET KAPITAl OcH SKUlDER

Eget kapital 11

Bundet eget kapital

Aktiekapital 5 000 000 5 000 000

Fritt eget kapital

Årets resultat - -

Summa eget kapital 5 000 000 5 000 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 801 137 2 669 205

Skulder till Gävle kommun 888 125 -

Övriga kortfristiga skulder 2 348 253 2 521 606

Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

 
15

 
5 191 051

 
3 097 344

Summa kortfristiga skulder 11 228 566 8 288 155

Summa eget kapital och skulder 16 228 566 13 288 155

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Brukningsavgifter
Brukningsavgiften	är	en	periodisk	avgift	för	täckande	av	drift-	
och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar 
eller andra kostnader för en allmän va-anläggning som inte 
täcks	av	en	anläggningsavgift.	Brukningsavgiften	debiteras	
löpande till alla kunder.

Gemensamma intäkter och kostnader
Gemensamma kostnader från moderbolaget har fördelats utifrån 
olika fördelningsnycklar:

Personalkostnader har fördelats från moderbolaget till dotter-
bolagen utifrån tidredovisning.

Direkta kostnader hänförbara till dotterbolagen har debiterats 
dotterbolagen i sin helhet.

Övriga	kostnader	fördelas	utifrån	fördelningsnyckel	fast-
ställd	av	styrelsen	i	Gästrike	Vatten	AB.

lån 
Varje enskild kommun är borgenär för sitt respektive anlägg-
ningsbolag.	Lån	har	under	året	upptagits	från	kommunerna	
genom reverser som löper med ränta och amortering för samt-
liga nettoinvesteringar i VA-anläggningar som inte är internt 
finansierade. Detta gäller samtliga anläggningsbolags i Gästrike 
Vatten koncernen.

Inkomstskatter 
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 betala till eller erhållas från skatte- 
verket.	Bedömningen	görs	enligt	de	skatteregler	och	skatte-
satser 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 i resultat- och balansräkningarna.

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits 
upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar  
och	eventuella	ned/uppskrivningar.	Avskrivningar	på	anlägg- 
ningstillgångar redovisas i resultaträkningen och belastar  
rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan från anskaff- 
ningstillfället.

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.

Vid bolagsbildningen bedömdes anläggningarnas ekonomiska 
livslängd att i stort följa tidigare planenliga avskrivning, som 
är beräknad på ursprungliga anskaffningsvärden. Det medför 
att anläggningstillgångarna har olikartade avskrivningstider 
för samma typ av anläggning. Följande avskrivningstider har 
använts.

år 

GÄSTRIKE VATTEn AB

Inventarier 1-10

Fordon 1-5

Gävle Vatten AB  

Inventarier 1-9

Byggnader (ex VV, ARV, pst, mm) 3-32

VA-ledningar 3-46

Hofors Vatten AB

Inventarier 3

Byggnader (ex VV, ARV, pst mm) 1-12

VA-ledningar 20-40

Ockelbo Vatten AB

Byggnader (ex VV, ARV, pst mm) 2-25

VA-ledningar 8-46

Älvkarleby Vatten AB

Inventarier 1-10

Byggnader (ex VV, ARV, pst mm) 4-24

VA-ledningar 8-34
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not 5 personal
2011 2010

Medelantal Anställda

KOncERnEn

Män 52 51

Kvinnor 15 16

Totalt 67 67

MODERBOlAGET

Män 52 51

Kvinnor 15 16

Totalt 67 67

löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

KOncERnEn

Löner och ersättningar till styrelsen 
och verkställande direktören 1 650 124 1 504 166

Löner och ersättningar till  
övriga anställda 25 275 279 25 431 846

26 925 403 26 936 012

MODERBOlAGET

Löner och ersättningar till styrelsen 
och verkställande direktören

 
1 650 124 1 504 166

Löner och ersättningar  
till övriga anställda

 
25 275 279

 
25 431 846

26 925 403 26 936 012

not 4 leasingkostnader
2011  2010

KOncERnEn

Leasingkostnader  
(exkl hyra för lokaler)

 
1 353 275

 
1 084 906

MODERBOlAGET

Leasingkostnader  
(exkl hyra för lokaler)

1 353 275 1 084 906

not 3 ersättning till revisorerna
KPMG AB 2011 2010

KOncERnEn

Revision 202 000 108 000

Andra uppdrag än 
revisionsuppdraget

 
161 550

 
65 960

Summa 363 550 173 960

MODERBOlAGET

Revision 63 240 98 731

Andra uppdrag än 
revisionsuppdraget

 
65 000

 
-

Summa 128 240 98 731

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 2 nettoomsättning
2011 2010 

KOncERnEn

Anslutningsavgifter 1 644 533 1 872 299

Konsumtionsavgifter 178 183 149 167 939 864

Övriga intäkter 230 509 -

Överuttag VA kollektivet * -11 222 358 -

Avsättning framtida investeringar** - -23 500 000

Summa 168 835 833 146 312 163

MODERBOlAGET

Fakturerade kostnader 
dotterbolag

53 201 793 51 443 980

Summa 53 201 793 51 443 980

* Avser överuttag 2011 för Gävle Vatten och Älvkarleby Vatten

** Avser Gävle Vatten 2010

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

Fordringar 
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balans-
dagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som om-
sättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter 
individuell prövning beräknas bli betalt.

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medför in- eller utbetalningar.
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Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

KOncERnEn

Kvinnor - -

Män 1 1

Totalt 1 1

MODERBOlAGET

Kvinnor - -

Män 1 1

Totalt 1 1

Forts. not 5

2011 2010

KOncERnEn

Sociala avgifter enligt lag och avtal 8 126 419 8 928 251

Pensionskostnader för styrelsen  
och verkställande direktören

 
219 623

 
270 324

Pensionskostnader  
för övriga anställda

 
2 209 077

 
1 066 423

Totalt 37 480 522 37 201 010

MODERBOlAGET

Sociala avgifter enligt lag och avtal 8 126 419 8 928 251

Pensionskostnader för styrelsen  
och verkställande direktören

 
219 623

 
270 324

Pensionskostnader  
för övriga anställda

 
2 209 077

 
1 066 423

Totalt 37 480 522 37 201 010

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Antal styrelseledamöter på balansdagen

KOncERnEn

Kvinnor 5 4

Män 9 10

Totalt 14 14

MODERBOlAGET

Kvinnor 1 2

Män 7 6

Totalt 8 8

not 7 byggnader och mark
2011-12-31  2010-12-31

KOncERnEn

Ingående anskaffningsvärden 77 957 522 81 161 063

Inköp - 145 500

Överflyttad till pågående projekt - -3 349 041

Överflyttad från pågående projekt 2 496 455 -

Utg. ackum. anskaffningsvärden 80 453 977 77 957 522

MODERBOlAGET

Ingående anskaffningsvärden - -

Inköp - -

Överflyttad till pågående projekt - -

Överflyttad från pågående projekt - -

Utg. ackum. anskaffningsvärden 0 0

not 6 skatt på årets resultat
2011 2010

KOncERnEn

Aktuell skatt för året - -9 680

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år -71 564 -238 723

Uppskjuten skattefordran på tidigare 
års resultat i Gävle Vatten AB 1 101 470 -

Uppskjuten skattefordran hänförlig 
till temporära skillnader på fastig-
heter i Gävle Vatten AB 857 251 -

Summa 1 887 157 -248 403

MODERBOlAGET

Aktuell skatt för året - -9 680

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år - -238 723

Uppskjuten skattefordran på tidigare 
års resultat i Gävle Vatten AB - -

Uppskjuten skattefordran hänförlig 
till temporära skillnader på fastig-
heter i Gävle Vatten AB - -

Summa o -248 403
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not 9 fordon
2011-12-31  2010-12-31

KOncERnEn

Ingående anskaffningsvärden 9 287 043 7 661 203

Inköp - 1 625 840

Omklassificeringar -6 730 082 -

Utg. ackum. anskaffningsvärden 2 556 961 9 287 043

Ingående avskrivningar -3 043 711 -1 830 797

Justering pga omklassificeringar 1 667 855 -

Årets avskrivning -524 384 -1 212 914

Utg. ackum. avskrivningar -1 900 240 -3 043 711

Utgående restvärde enligt plan 656 721 6 243 332

MODERBOlAGET

Ingående anskaffningsvärden 2 556 961 2 377 681

Inköp - 179 280

Omklassificeringar - -

Utg. ackum. anskaffningsvärden 2 556 961 2 556 961

Ingående avskrivningar -1 375 856 -837 587

Justering pga omklassificeringar - -

Årets avskrivning -524 384 -538 269

Utg. ackum. anskaffningsvärden -1 900 240 -1 375 856

Utgående restvärde enligt plan 656 721 1 181 105

Omklassificering beror på att inventarier har flyttats till not 8.

not 10 pågående nyanläggningar materiella 
anläggningstillgångar

2011  2010

KOncERnEn

Ingående nedlagda kostnader 32 833 305 -

Under året nedlagda kostnader 68 488 419 32 833 305

Under året genomförda 
omfördelningar -7 522 385 -

Justering investering 2010 -400 000 -

Utgående nedlagda kostnader 93 399 339 32 833 305

MODERBOlAGET

Under året nedlagda kostnader 1 696 959 -

Utgående nedlagda kostnader 1 396 105 0

Under året genomförda 
omfördelningar -1 455 994 -

Justering investering 2010 - -

Utgående nedlagda kostnader 1 637 070 1 696 959

Forts.

not 7 byggnader och mark
2011-12-31  2010-12-31

KOncERnEn

Ingående avskrivningar -14 305 094 -8 201 699

Årets avskrivningar -6 368 870 -6 103 395

Utg. ackum. avskrivningar -20 673 964 -14 305 094

Utgående restvärde enligt plan 59 780 013 63 652 428

Taxeringsvärde saknas eftersom alla byggnader är klassade som specialenheter.

not 8 maskiner, tekniska anläggn och Inventarier
2011-12-31 2010-12-31

KOncERnEn

Ingående anskaffningsvärden 213 984 799 204 094 565

Omklassificering 6 730 082 -

Årets Inköp 6 345 254 9 890 234

Överfört från pågående projekt 3 064 936 -

Utg. ackum. anskaffningsvärden 230 125 071 213 984 799

Ingående avskrivningar -25 018 443 -1 376 561

Justering pga omklassificering -1 667 855 -

Årets avskrivningar -12 589 134 -11 454 765

Utgående ackum. avskrivningar -39 275 432 -25 018 443

Utgående restvärde enligt plan 190 849 639 188 966 356     

MODERBOlAGET

Ingående anskaffningsvärden 2 994 432 2 982 852

Omklassificering - -

Årets Inköp 1 231 860 11 580

Överfört från pågående projekt - -

Utg. ackum. anskaffningsvärden 4 226 292 2 994 432

Ingående avskrivningar -1 494 010 -1 109 531

Justering pga omklassificering - -

Årets avskrivningar -640 017 -384 479

Utg. ackum. anskaffningsvärden -2 134 027 -1 494 010

Utgående restvärde enligt plan 2 092 265 1 500 422

Omklassificering 2011 av inventarier som har flyttats från not 9.
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not 12 övriga avsättningar
2011-12-31 2010-12-31

KOncERnEn

Beräknade skadeståndsanspråk där 
VA-huvudmannen har strikt ansvar

 
1 314 812

 
2 558 593

Ledningsarbete pga rivning av 
fastigheter 125 000 -

Summa 1 439 812 2 558 593

Skador uppkommna från 2008-09-01 tom 2011-12-31

not 11 förändring av eget kapital
Aktie- 

kapital
Bundna 
reserver

Fria  
reserver  

och årets 
resultat

Summa  
eget  

kapital

KOncERnEn

Bundet eget kapital

Ingående balans 5 000 000 4 000 - 5 004 000

Fritt eget kapital - - - -

Balanserat resulat - - 3 575 910 3 575 910

Årets resultat - - 959 231 959 231

Eget kapital 20 11-12-31 5 000 000 4 000 4 535 141 9 539 141

Villkorade aktieägartillskott per  
Ockelbo kommun har 2011 lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till 999 490 kr som ingår i 
balanserat resultat.

Aktie- 
kapital

Övrigt 
fritt eget

 kapital

Summa
 eget

 kapital

MODERBOlAGET

Bundet eget kapital

Ingående balans 5 000 000 - 5 000 000

Fritt eget kapital - - -

Balanserat resulat - - -

Årets resultat - - -

Eget kapital 2011-12-31 5 000 000 0 5 000 000

Aktiekapitalet består av 5 000 aktier.

not 13 upplåning
2011-12-31 2010-12-31

Räntebärande skulder

KOncERnEn

långfristiga skulder

Skulder till Gävle kommun 73 483 079 76 012 904

Skulder till övriga kommuner 164 045 007 144 494 243

Summa 237 528 086 220 507 147

Kortfristiga skulder, räntebärande

Skulder till Gävle kommun 2 529 825 2 529 825

Skulder till övriga kommuner 6 142 409 6 188 469

Summa 8 672 234 8 718 294

Summa räntebärande skulder 246 200 320 229 225 441

Förfallotider

KOncERnEn

Den del av långfristiga skulder som 
förfaller till betalning senare än fem 
år efter balansdagen

  

Skulder till Gävle kommun 63 363 779 65 926 133

Skulder till övriga kommuner 142 627 138 122 347 564

Summa 205 990 917 188 273 697
 
Samtliga lån amorteras med 3% per år förutom lånet hos Ockelbo kommun som 
amorteras med 3,125 % per år.

Den genomsnittliga räntan hos respektive kommun är:
Gävle kommun 3,80 %
Hofors kommun 4 % för reverslån 1-5. 
För reversen avseende investeringar gjorda för överföringsledninger mellan 
Hofors och Torsåker var genomsnittsräntan 3,70 %.
Ockelbo kommun 3,25 %
Älvkarleby kommun 3,30 %

not 14 avsättningar lång skuld
2011 2010

Avsättning för framtida investeringar för att åtgärda brister
i vattenkvaliteteten på Åbyvallen i Valbo

Ingående balans 23 500 000 -

Årets förändring - 23 500 000

Utgående balans 23 500 000 23 500 000

Periodiserade anslutningsavgifter

Ingående balans 29 282 995 25 470 544

Årets förändring 3 843 677 3 812 451

Utgående balans 33 126 672 29 282 995

För Gävle Vatten AB har intäkter från anslutningsavgifter intäktsförs med 2 % per år.
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not 16 andelar i dotterföretag
KOncERnEn org nr säte

Gävle Vatten AB 556751-1646 Gävle

Ockelbo Vatten AB 556751-6454 Gävle

Hofors Vatten AB 556751-2289 Gävle

Älvkarleby Vatten AB 556751-2248 Gävle

not 15 upplupna kostn. och förutbetalda intäkter
2011-12-31 2010-12-31

KOncERnEn

Upplupna löner 805 089 148 004

Upplupna semesterlöner 1 365 346 1 370 907

Upplupna pensionskostnader 484 516 -1 071 037

Upplupna sociala avgifter 428 992 573 039

Beräknade upplupna soc.avgifter 252 959 40 176

Beräknade upplupna löneskatter 
pension * 589 203 1 058 156

Kort skuld VA kollektivet ** 11 214 138 -

Övriga upplupna kostnader 18 004 025 9 569 075

Summa 33 144 268 11 688 320

MODERBOlAGET

Upplupna löner 805 089 148 004

Upplupna semesterlöner 1 365 346 1 370 907

Upplupna pensionskostnader 484 516 -1 071 037

Upplupna sociala avgifter 428 992 573 039

Beräknade upplupna soc.avgifter 252 959 40 176

Beräknade upplupna löneskatter 
pension * 589 203 1 058 156

Kort skuld VA kollektivet ** - -

Övriga upplupna kostnader 1 264 947 978 100

Summa 5 191 052 3 097 345

* Föregående år redovisades denna kostnad i posten övriga kortfristiga skulder 
i moderbolaget.
** Avser överuttag för Gävle Vatten och Älvkarleby Vatten.

MODERBOlAGET Kapital- 
andel %

Antal aktier Bokfört värde 
2010-12-31

Gävle Vatten AB 99 99 99 000

Ockelbo Vatten AB 99 99 99 000

Hofors Vatten AB 99 99 99 000

Älvkarleby Vatten AB 99 99 99 000

Summa 396 000

2011-12-31 2010-12-31

Ingående anskaffningsvärden 396 000 396 000

Utgående acku. anskaffningsvärde 396 000 396 000

Utgående redovisat värde 396 000 396 000

Resultat- och balansräkningarna kommer att 
föreläggas årsstämman för fastställelse.
 
Gävle 2012-02-22

Per Johansson  
Ordförande

Magnus Jonsson

Inger Källgren-Sawela  Thorsten Åstrand

Eskil Säll Torbjörn Jansson

Kurt Andersson Bo Janzon

Mats Rostö
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2012-03-28
KPMG AB

Vår revisionsberättelse har lämnats 2012-03-28, den avviker från 
standardutformningen.

Thomas Ljungkrantz 
Auktoriserad revisor

not 17 transaktioner med närstående
2011-12-31 2010-12-31

Uppgifter om moderföretaget

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

Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.

KOncERnEn

Inköp(%) 2 2

Försäljning(%) 98 98

Fordringar (+) / Skulder (-) avseende närstående

Gävle Vatten AB - -

Hofors Vatten AB - -

Ockelbo Vatten AB - -

Älvkarleby Vatten AB - -

Summa 0 0
 

MODERBOlAGET

Inköp(%) - 2

Försäljning(%) - 98

Fordringar (+) / Skulder (-) avseende närstående

Gävle Vatten AB 6 862 047 1 546 334

Hofors Vatten AB 1 371 494 93 096

Ockelbo Vatten AB 546 188 -218 864

Älvkarleby Vatten AB 1 122 898 -157 970

Summa 9 902 627 1 262 596
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Gästrike Vatten AB, Org nr 556751-1661

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för 
Gästrike	Vatten	AB	för	år	2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen 
och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna 
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredo-
visning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncern-
redovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed 
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav 
samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 
att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna risk-
bedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur företaget upprättar årsredovisningen och 
koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att ut-
forma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effek-
tiviteten i bolagets interna kontroll. En revi-sion innefattar också 
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redo-visningen, liksom en utvärder-
ing av den övergripande presenta-tionen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 

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

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredo-
visningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets 
och	koncernens	finansiella	ställning	per	den	31	december	2011	och	
av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredo-
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolag-
ets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning	för	Gästrike	Vatten	AB	för	år	2011.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 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 de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och än-
damålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar resultatet enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Anmärkning
Vid fyra tillfällen under året har avdragen skatt och sociala av-
gifter betalts för sent. Styrelsen och verkställande direktören har 
därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt aktiebolagslagen. 
Försummelsen har inte medfört någon skada för bolaget utöver 
dröjsmålsräntor.

Gävle den 28 mars 2012
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 2011.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av väsäntlighet 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 
tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.

I vårt arbete har vi anlitat sakkunniga från Gävle kommuns revisionskontor.
Samplanering har skett med bolagets auktiserade revisor.

Vi har i skrivelse till Gästrike Vatten ABs styrelse påtalat brister i de administrativa rutinerna. 
Bristerna är formellt allvariga men inte ekonomiskt materiella varför vi kan uttala oss 
enligt nedan.

Resultatet av granskningen visar att verksamheten bedrivs i överenskommelse med 
ändamålen i bolagsordning och ägardirektiv.
Vi, som utsedda lekmannarevisorer i bolaget, bedömer att bolagets verksamhet skötts 
på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt och att den interna kon-
trollen varit tillräcklig.
Någon anledning till anmärkning mot styrelsen eller verkställande direktören finns inte.

Gävle	2012-03-28	

Av bolagsstämman utsedda lekmannarevisorer

 

Ingemar	Björklund	 Britt	Lindgren

Anders	Steffen	 Hans	Erik	Östlund
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GÄVLE VATTEN AB
 
Org nr 556751-1646
Årsredovisning för räkenskapsåret 2011
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom 
parentes avser föregående år.

 

Förvaltningsberättelse 
 
Verksamheten
Gävle Vatten AB är huvudman för den allmänna vattenförsörj-
ningen och avloppshanteringen i Gävle 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 
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, all per-
sonal är anställd i Gästrike Vatten AB.

Anläggningsbeståndet består av vattenverk, avloppsrenings-
verk, pumpstationer, tryckstegringsstationer, högreservoarer, 
infiltrationsanläggningar samt ett omfattande ledningsnät 
För att undvika kapitalförstöring krävs årligen omfattande 
underhållsinsatser.

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.

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 kompet-
ensen 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 upp-
skattningsvis 25-40 % av den totala kostnadsvolymen exkl 
kapitalkostnader.

För en långsiktigt god VA-försörjning med minsta möjliga 
miljöpåverkan är det viktigt att förutsättningarna för vatten-
försörjning och avloppshantering ingår som en del i en första 
förutsättningslös inventering i kommunens planarbete.

Väsentliga händelser under  
räkenskapsåret
· Analys av kostnadstäckningsgraden i VA-taxans   
 anläggningsavgift.

· Fördjupad utredning av vattentäkternas råvattenkvalitet.

· Påbörjat översyn av mikrobiologiska barriärer för befintliga  
 vattentäkter för att säkerställa vattenkvaliteten.

· Statens VA nämnd visar att tillämpning av VA-taxans   
 brukningsavgift gjorts rätt.

· Påbörjat utredning framtida VA-försörjning i regionen   
 Älvkarleby-Gävle-Sandviken-Hofors. Kartering av befintliga  
  grundvattenresurser i Gävle och Älvkarleby är påbörjad.

· Omställning av Duvbackens reningsverks användning av   
 biogas från värme/elproduktion till försäljning av biogas för  
 uppgradering till fordonsgas.

· Bidrag för energieffektiviseringsprojekt från Svenskt Vatten  
 beviljade för EXRT-process på Duvbackens reningsverk ett  
 investeringsprojekt som genomförs 2012.

· Flera större vattenläckor främst i Valbo orsakar större   
 leveransproblem.

· Fortsatt stora kvalitetsproblem vid vattentäkten i Valbo,   
 låga grundvattennivåer och höga halter av mangan.   
 Planering för åtgärder finns och har fortlöpt.

· Flera haverier i bassänger för reningsprocessen på   
 Duvbackens reningsverk.

· Stora risker och störningar vid uttagsbrunnar vid sjuk-  
 huset orsakade av provpålning inför nybyggnation inom   
 sjukhusområdet.

· Identifierat stora risker i samband med Trafikverkets och   
 Gävle kommuns planer på ny järnvägsdragning över   
 Näringen.

· Fortsatt arbete med strategi för dagvatten.

· Omfattande stöd till Gävle kommun i samband med 
 utredningar för VA-lösningar på Norrlandet.

· Ovanstående händelser har lett till stora förskjutningar i   
 planerade större underhållsinsatser och medför att en del   
 projekt slutförs våren 2012.

· Beslut i kommunfullmäktige om förändrat verksamhetsområde  
 för kommunalt VA.

· Indexuppräkning av VA-taxans anläggningsavgift för 2011.

· Beslut i kommunfullmäktige om anläggningstaxans nivå för  
 2012 och 2013.

· Funktionskontroll av alla kända fettavskiljare.

· Tagit fram sårbarhetskarta för att skydda dricksvatten-  
 täkterna vid olyckor.

Taxor
Kunderna debiteras enligt för gällande VA-taxa för Gävle 
kommun. VA-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 2011 fastställdes av kommunfullmäktige i Gävle 
2009. Anslutningsavgiften har indexreglerats per 2011-08-01.

Intäkter och kostnader
Direkta kostnader som rör anläggningarna bokförs på Gävle 
Vatten AB. Kostnader för resurser som nyttjas gemensamt 
genom Gästrike Vatten AB och som inte är direkt hänförbara 
till ett specifikt anläggningsbolag fördelas till anläggningsbola-
gen genom fördelningsnyckel fastställd av styrelsen i Gästrike 
Vatten AB, fördelningsnyckeln för Gävle Vatten AB har under 
2011 varit 80 %. Eventuella över/underuttag redovisas som kort 
skuld till VA-kollektivet och ska regleras inom 3 år från det att 
de uppstod.
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Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfoganden finns följande resultat:

Balanserat resultat 2 576 420

Årets resultat 1 958 721

4 535 141

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning. Årets resultat 
utgörs av uppskjuten skatt på temporära skillnader och skattemässigt 
underskott. 

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till  
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
bokslutskommentarer.

Investeringar
Årets investeringar avser förnyelseinvesteringar i befintliga 
VA-anläggningar, samt utbyggnad av VA-anläggningar i 
exploateringsområden.

Risk och osäkerhetsfaktorer
En väsentlig riskfaktor är behovet av att säkerställa och skydda 
vattenresurserna för att dessa inte ska förorenas och därmed 
slå ut möjligheten till en stabil vattenförsörjning för nuvarande 
och kommande generationer av god kvalitet. Bristen på reserv-
vattenförsörjning medför att behovet av att säkerställa och 
skydda vattenresurserna blir än mer angelägna. Parallellt 
med att säkerställa nuvarande vattentäkt måste alternativ till 
dagens VA-försörjning tas fram så att det finns en fungerande 
reservvattenförsörjning.

Förväntad utveckling och behov av 
investeringar
Exploateringstillväxten i Gävle förväntas fortsätta på en 
förhållandevis hög nivå dels genom omvandlingsområden dels 
genom nya exploateringsområden främst utanför befintligt 
verksamhetsområde.

Ökade krav på VA-verksamheten ställs dels genom föränd-
rade lagkrav och EU-direktiv som är tvingande, dels genom 
kommunens krav på verksamheten vilket därmed ökar kost-
naderna 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 kom-
mande generationers brukande. Vattenförordningen utgår 
från EU’s vattendirektiv och delar landet i fem vattendistrikt 
beroende på vilken slutlig recipient som belastas. Det innebär 
att vår verksamhet måste utökas från det lokala perspektivet 
till ett regionalt perspektiv och även ett nationellt. För att 
långsiktigt trygga vattenförsörjningen krävs skydd av vatten-
täkterna genom skyddsföreskrifter och rätt utformade 
skyddsområden. Revidering av befintliga och inrättande av nya 
vattenskyddsområde är ett viktigt arbete. En annan nödvändig 
åtgärd är att skapa erforderliga mikrobiologiska barriärer.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och kvalitetskraven är 
höga. Åtgärder kommer att genomföras under planperioden 
utifrån tidigare avsättning för att åtgärda kvalitetsproblem 
med mangan i grundvattentäkten vid Åbyvallen.

I Gävle saknas reservvattenförsörjning vilket är en 
förutsättning för en säker och robust dricksvattenförsörjning. 
Investeringar för att anlägga nya vattentäkter samt koppla ihop 
ledningsnätet med andra dricksvattentäkter som ersättnings-
alternativ är nödvändiga.



4Gävle Vatten AB  
Org nr 556751-1646

Balansräkning forts Not 2011-12-31 2010-12-31

Långfristiga skulder

Skulder till Gävle kommun 11 73 483 079 76 012 904

Avsättningar lång skuld 15 56 626 672 52 782 995

Summa långfristiga skulder 130 109 751 128 795 899

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 12 167 607 9 445 061

Skulder till koncernföretag 10 6 862 047 1 546 334

Övriga kortfristiga skulder 2 414 048 1 194 940

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 16

 
18 704 189

 
6 444 904

Summa kortfristiga skulder 40 147 891 18 631 239

Summa eget kapital och skulder 176 018 272 152 662 151

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Kassaflödesanalys 2011 2010

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella 
poster 2 448 562 2 609 521

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet, m m 9 420 459 28 269 397

Erhållen ränta 561 682 218 533

Erlagd ränta -3 010 244 -2 752 962

9 420 459 28 344 489

Ökning/minskning kundfordringar  -490 581 6 587 801

Ökning/minskning övriga 
kortfristiga fordringar -2 878 802 3 347 978

Ökning/minskning 
leverantörsskulder

 
2 722 544

 
-435 435

Ökning/minskning övriga 
kortfristiga rörelseskulder 21 146 673 6 386 784

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 29 920 293 44 231 617

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar -22 717 105 -16 405 792

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -22 717 105 -16 405 792

Finansieringsverksamheten

Amortering av skuld -2 529 825 -2 529 825

Ökning/ Minskning långfristiga 
skulder 1 313 852 3 655 470

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten -1 215 973 1 125 645

Årets kassaflöde 5 987 215 28 951 470

Likvida medel vid årets början 35 174 513 6 223 043

Likvida medel vid årets slut 41 161 728 35 174 513

Som likvida medel har beaktas tillgodohavande på koncernkredit mot Gävle kommun.

I justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm

Årets avskrivningar 8 950 287 9 511 891

Avsättning försäkringsåttaganden -1 433 103 -4 817 586

Avsättning Åbyvallen för framtida 
investeringar - 23 500 000

Uppskjutna skatter 1 958 721 -

Övrigt -55 446 -

Årets resultat - 75 092

Totalt 9 420 459 28 269 397

Balansräkning Not 2011-12-31 2010-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 6 29 365 953 29 951 326

Maskiner och andra tekniska anl. 7 77 298 378 79 672 956

Inventarier 8 316 466 374 598

Pågående nyanläggningar materiella 
anläggningstillgångar 9 30 339 261 13 954 360

Summa anläggningstillgångar 137 320 058 123 953 240

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjutna skattefordringar 5 1 958 721 -

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 3 891 764 3 401 183

Fordringar hos Gävle kommun koncern 10, 11 31 051 339 24 886 864

Övriga kortfristiga fordringar  1 521 230  420 864

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 12 275 160 -

Summa omsättningstillgångar 36 739 493 28 708 911

Summa tillgångar 176 018 272 152 662 151

EGET KApITAL Och SKuLDER

Eget kapital 13

Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital

Balanserad resultat 2 576 420 2 501 328

Årets vinst 1 958 721 75 092

4 535 141 2 576 420

Summa eget kapital 4 635 141 2 676 420

Avsättningar

Övriga avsättningar 14 1 125 489 2 558 593

Summa avsättningar 1 125 489 2 558 593

Resultaträkning Not 2011 2010

Nettoomsättning 2 106 327 026 91 681 465

Övriga rörelseintäkter 2 101 751 2 719 700

108 428 777 94 401 165

Rörelsens kostnader

Produktionskostnader -31 763 429 -25 567 165

Övriga externa kostnader 3, 4 -65 266 499 -56 761 957

Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar 

  
-8 950 287 

 
-9 462 522

Summa rörelsens kostnader -105 980 215 -91 791 644

Rörelseresultat 2 448 562 2 609 521

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 561 682 218 533

Räntekostnader -3 010 244 -2 752 962

Summa resu. från finans. poster -2 448 562 -2 534 429

Resultat efter finansiella poster 0 75 092

Skatt på årets resultat 5 1 958 721 -

Årets resultat 1 958 721 75 092
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Noter
not 1 redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredo-
visningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd 
förutom BFNAR 2008:1, årsredovisning i mindre aktiebolag 
(K2-reglerna).

Intäkter
Bolagen följer BFNAR 2003:3 som anger att en inkomst 
redovisas som intäkt först då det är sannolikt att de ekono-
miska fördelarna som företaget ska få av transaktionen kom-
mer att tillfalla företaget. 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 kost-
nadstäckning. Om inkomsterna från avgifterna överskrider 
kostnaderna föreligger följaktligen en legal förpliktelse.

Anläggningsavgifter  
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska betalas när 
fastigheten ansluts till kommunalt VA. 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 ledning-
snät inkl anläggning kopplad till ledningsnätet är 25-50 år. 
Anslutningsavgiften intäktsförs enligt matchningsprincipen 
vilket innebär att den möter kapitalkostnaderna som är hän-
förbara 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. 

Brukningsavgifter
Brukningsavgiften är en periodisk avgift för täckande av drift- 
och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar 
eller andra kostnader för en allmän va-anläggning som inte 
täcks av en anläggningsavgift. Brukningsavgiften debiteras 
löpande till alla kunder.

Gemensamma intäkter och 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. 

Lån
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.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas 
eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende 
tidigare års aktuella skatt samt uppskjuten skatt.

Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt 
företagets bedömning skall betalas till eller erhållas från skatte-
verket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skatte-
satser 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 i resultat- och balansräkningen.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits 
upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar och  
eventuella ned/uppskrivningar. Avskrivningar på anläggnings- 
tillgångar redovisas i resultaträkningen och belastar rörelsere- 
sultatet med avskrivningar enligt plan från anskaffnings- 
tillfället.

Vid bolagsbildningen bedömdes anläggningarnas ekonomiska 
livslängd att i stort följa tidigare planenliga avskrivning, som 
är beräknad på ursprungliga anskaffningsvärden. Det medför 
att anläggningstillgångarna har olikartade avskrivningstider 
för samma typ av anläggning. Följande avskrivningstider har 
använts. 

År 

Inventarier 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 År %

Inventarier 3-10 33-10

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-10 20-10

VA-ledningar 50 2

Byggnader 33 3

VA-verk 25 4

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
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not 5 skatt på årets resultat
2011 2010

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomst-
skatt som har redovisats i resultaträkningen 
samt å andra sidan den inkomstskatt som 
belöper sig på verksamheten utgörs av up-
pskjuten skattefordran på tidigare års resultat. 1 101 470

Uppskjuten skattefordran hänförlig till 
temporära skillnader på fastigheter. 857 251 -

 1 958 721 0

not 6 byggnader och mark
forts 2011 2010

- Avskrivningar -3 081 828 -2 832 182

Utgående ackumulerade avskrivningar -9 764 884 -6 683 056

Utgående restvärde enligt plan 29 365 952 29 951 326

Bokfört värde byggnader 22 457 220 23 042 594

Bokfört värde mark 6 908 732 6 908 732

29 365 952 29 951 326

Taxeringsvärde saknas. Samtliga byggnader är klassade som specialenheter.

not 6 byggnader och mark
2011 2010

Ingående anskaffningsvärden 36 634 382 39 130 836

Årets förändringar   

-Överföring från pågående projekt 2 496 454 -

-Överfört till pågående projekt - -2 496 454

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 39 130 836 36 634 382

Ingående avskrivningar -6 683 056 -3 850 874

not 7 maskiner och andra tekniska anläggningar
2011 2010

Ingående anskaffningsvärden 93 160 538 88 242 652

Årets förändringar   

-Inköp 1 604 734 4 917 886

-Överföring från pågående projekt 1 831 016 -

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 96 596 288 93 160 538

Ingående avskrivningar -13 487 581 -6 897 540

Årets förändringar

-Årets avskrivningar -5 810 329 -6 590 041

utgående ackumulerade 
avskrivningar -19 297 910 -13 487 581

utgående restvärde enligt plan 77 298 378 79 672 957

not 9 pågående nyanläggningar materiella 
anläggningstillgångar

2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 13 954 360 -

Årets förändring

-Inköp 21 112 371 13 954 360

-Årets aktivering -4 327 470 -

Justeringpost investeringar 2010 -400 000 -

utgående anskaffningsvärde 30 339 261 13 954 360

not 8 inventarier
2011 2010

Ingående anskaffningsvärden 1 035 557 1 005 557

Årets förändringar   

-Inköp - 30 000

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 035 557 1 035 557

Ingående avskrivningar -660 959 -620 660

Årets förändringar   

-Avskrivningar -58 132 -40 299

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -719 091 -660 959

utgående restvärde enligt plan 316 466 374 598

not 2 nettoomsättning
2011 2010

Anslutningsavgifter 1 196 280 1 312 392

Konsumtionsavgifter 115 490 637 113 869 073

Överuttag VA kollektiviet -10 359 892 -

Avsättning för framtida 
investeringar - -23 500 000

Summa 106 327 025 91 681 465

not 3 ersättning till revisorerna
2011 2010

KpMG AB

Revision 31 358 18 000

Andra uppdrag än revisionsuppdraget 34 750 45 633

Summa 66 108 63 633

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 kostnader från gästrike vatten ab 
2011 2010

Kostnader för styrelsen 115 690 146 436

Inhyrd personal 29 546 508 29 150 304

Övriga kostnader enligt föredelningsnyckel
faställd av Gästrike Vatten AB

 
4 843 263

 
3 033 984

Summa 34 505 461 32 330 724
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not 11 upplåningar
2011-12-31 2010-12-31

RÄNTEBÄRANDE SKuLDER  

Långfristiga skulder

Skulder till Gävle kommun 73 483 079 76 012 904

Summa 73 483 079 76 012 904

Kortfristiga skulder

Kortfristig del av lång skuld hos 
Gävle kommun 2 529 825 2 529 825

Summa 2 529 825 2 529 825

Summa räntebärande skulder 76 012 904 78 542 729

FÖRFALLOTIDER

Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år 
efter balansdagen

Skulder till Gävle kommun 63 363 779 65 926 133

Summa 63 363 779 65 926 133

Lån till Gävle kommun amorteras med 3 % per år.
Den genomsnittliga räntesatsen hos Gävle kommun är 3,80 %

not 13 förändring av eget kapital
Aktie- 

kapital
Övrigt 

fritt eget 
kapital

Summa 
eget 

kapital

Aktiekapitalet utgörs av 100 aktier  

Bundet eget kapital

Ingående och utgående balans 100 000 - 100 000

Fritt eget kapital

Balanserad resultat - 2 576 420 2 576 420

Årets resultat - 1 958 721 1 958 721

Eget kapital 2011-12-31 100 000 4 535 141 4 635 141

Balanserat resultat består av tidigare års villkorade aktieägartillskott 12 551 tkr 
med hänsyn till balanserade resultat om - 9 975 tkr.

not 14 övriga avsättningar
2011-12-31 2010-12-31

Beräknade skadeståndsanspråk där 
VA-huvudmannen har strikt ansvar 1 125 489 2 558 593

Summa 1 125 489 2 558 5931

not 15 avsättningar lång skuld
2011 2010

Avsättning för framtida investeringar för att åtgärda brister i vattenkvaliteteten 
på Åbyvallen i Valbo

Ingående balans 23 500 000 -

Årets förändring - 23 500 000

Summa 23 500 000 23 500 000

periodiserade anslutningsavgifter

Ingående balans 29 282 995 25 470 544

Årets förändring 3 843 677 3 812 451

Utgående balans 33 126 672 29 282 995

Intäkter från anslutningsavgifter intäktsförs med 2 % per

not 16 upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

2011-12-31 2010-12-31

Kort skuld VA kollektivet 10 359 892 -

Övriga poster 8 344 297 6 444 904

Summa 18 704 189 6 444 904not 12 förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

2011-12-31 2010-12-31

Förutbetalda leverantörsfakturor 168 121 -

Upplupna intäkter 107 039 -

275 160 0

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. 
Gävle 2012-02-22

Jens Leidermark  
Ordförande

Inger Källgren Sawela

Stina Almberg Mats Rostö 
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2012-03-28 
KPMG AB

Thomas Ljungkrantz 
Auktoriserad revisor

not 10 transaktioner med närstående
2011 2010

uppgifter om moderföretaget   

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.

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.

Inköp, (%) 28 33

Försäljning, (%) 0 1

Fordringar (+) / Skulder (-) avseende närstående

Gävle kommun, övriga fordringar/skulder 33 581 164 27 416 689

Gävle kommun, amortering kort del lång skuld -2 529 825 -2 529 825

Gävle kommun, räntekostnad lång skuld - -

Summa Gävle kommun fordran/kort skuld 31 051 339 24 886 864

Gästrike Vatten AB -6 862 047 -1 546 334

-6 862 047 -1 546 334
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Väsentliga händelser under  
räkenskapsåret
· Översyn av mikrobiologiska barriärer för befintliga 
 vattentäkter för att säkerställa vattenkvaliteten.

· Påbörjat utredning för framtida VA-försörjning i regionen  
 Gävle-Sandviken-Hofors.

· Mätarbyten har genomförts enligt plan.

· Indexuppräkning av VA-taxans anläggningsavgift.

· Höjning av VA-taxans brukningsavgift.

· Överföringsledningen för vatten och spillvatten mellan   
 Hofors och Torsåker har färdigställts och driftsats.

· Vattenverket och avloppsreningsverket i Torsåker har   
 tagits ur bruk.

· Byte av kolfilter vid vattenverk i Hofors för att säkerställa  
 kvaliteten på vattnet.

· Förnyelse av VA-ledningar och övriga VA-anläggningar   
 enligt plan.

· Funktionskontroll har genomförts av alla kända fettavskiljare. 

· Reservkraft har installerats vid Hyns råvattenpumpstation  
 för att säkerställa dricksvattenförsörjningen.

· Reningsverket i Hofors har rustats invändigt efter 
 anmärkning från Livsmedelsverket.

· Tagit fram sårbarhetskarta för att skydda dricksvatten-  
 täkterna vid olyckor.

Taxor
Kunderna debiteras enligt gällande VA-taxa för Hofors kommun. 
VA-taxan är fördelad på en brukningsavgift och en anslut-
ningsavgift. Brukningsavgiften debiteras löpande medan 
anslutningsavgiften debiteras när fastigheten ansluts till den 
kommunala VA-försörjningen. Avgiftsnivån i bruknings-
taxan som har gällt från 2011-01-01. Anslutningsavgiften har 
under året indexreglerats att från 2011-10-01.

Intäkter och kostnader
Direkta kostnader som rör anläggningarna bokförs på Hofors 
Vatten AB. Kostnader för resurser som nyttjas gemensamt 
genom Gästrike Vatten AB och som inte är direkt hänförbara 
till ett specifikt anläggningsbolag fördelas till anläggningsbo-
lagen genom enligt fördelningsnyckel fastställd av styrelsen i 
Gästrike Vatten AB, fördelningsnyckeln för Hofors Vatten AB 
har under 2011 varit 8 %.

Investeringar
Årets investeringar avser förnyelseinvesteringar i befintliga 
VA-anläggningar samt utbyggnad av överföringsledningar för 
VA mellan Hofors och Torsåker.

hOFORS VATTEN AB
Org nr 556751-2289
Årsredovisning för räkenskapsåret 2011
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom 
parentes avser föregående år.
 

Förvaltningsberättelse 
 
Verksamheten
Hofors Vatten AB är huvudman för den allmänna vatten-
försörjningen 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, all 
personal är anställd i Gästrike Vatten AB.

Anläggningsbeståndet består av vattenverk, avloppsreningsverk, 
pumpstationer, tryckstegringsstationer, högreservoarer, samt 
ledningsnät För att undvika kapitalförstöring krävs årligen 
omfattande underhållsinsatser.

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.

Hofors kommun tillsätter alla ledamöter i styrelsen för 
Hofors Vatten AB. 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
Ett långsiktigt kretsloppstänkande genomsyrar hela verksam-
heten, 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 miljö-
bokslut. 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 vatten-
försörjning och avloppshantering ingår som en del i en första 
förutsättningslös inventering i kommunens planarbete.
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Förväntad utveckling samt behov av 
investeringar
Åtgärder för en stabil reservvattenförsörjning vilket är en 
förutsättning för en säker och robust dricksvattenförsörjning. 
Investeringar för att koppla ihop ledningsnätet med andra 
dricksvattentäkter som ersättningsalternativ är nödvändiga.

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.

Miljömedvetandet hos VA-verksamhetens brukare måste 
förstärkas. Dricksvatten är klassificerat som livsmedel vilket 
ställer höga krav på hela produktions- och distributions-
kedjan. Det är en förutsättning för en trygg och säker VA-
försörjning för nuvarande och kommande generationer att 
resurser läggs på informationsinsatser till både brukare och 
verksamhetsutövare.

Ökade krav på VA-verksamheten ställs dels genom föränd-
rade lagkrav och EU-direktiv som är tvingande, dels genom 
kommunens krav på verksamheten vilket därmed ökar kost-
naderna 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 kom-
mande generationers brukande. Vattenförordningen utgår 
från EU’s vattendirektiv och delar landet i fem vattendistrikt 
beroende på vilken slutlig recipient som belastas. Det innebär 
att vår verksamhet måste utökas från det lokala perspektivet 
till ett regionalt perspektiv och även ett nationellt.

För att långsiktigt trygga vattenförsörjningen krävs skydd av 
vattentäkterna genom skyddsföreskrifter och rätt utformade 
skyddsområden. Revidering av befintliga och inrättande av nya 
vattenskyddsområde är ett viktigt arbete. En annan nödvändig 
åtgärd är att skapa erforderliga mikrobiologiska barriärer.

Förslag till resultatdisposition
Till årsstämman följande med till förfogande:

Balanserade vinstmedel 0

Årets resultat 0

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
bokslutskommentarer.

Balansräkning Not 2011-12-31 2010-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 5 14 042 349 16 142 501

Maskiner och andra tekniska anl. 6 43 527 020 42 963 348

Inventarier 7 1 251 391 1 289 187

Pågående nyanläggningar och 
förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 8 41 612 426 8 867 858

Summa anläggningstillgångar 100 433 186 69 262 894

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 132 939 1 222 068

Fordringar hos Hofors kommun 9, 10 - 3 338 071

Fordringar hos Gävle kommun 11 1 427 587 -

Övriga kortfristiga fordringar 873 069  1 056 624

Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

 
12

 
- 1 164 428

Summa omsättningstillgångar 3 433 595 6 781 191

Summa tillgångar 103 866 781 76 044 085

EGET KApITAL Och SKuLDER

Eget kapital 13

Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital

Balanserad resultat - -

Årets resultat - -

 0 0

Summa eget kapital 100 000 100 000

Avsättningar

Övriga avsättningar 14 125 000 -

Summa avsättningar 125 000 0

Resultaträkning Not 2011 2010

Nettoomsättning 2 26 926 935 21 498 546

Övriga rörelseintäkter 49 254 252 957

 26 976 189 21 751 503

Rörelsens kostnader

Produktionskostnader -6 812 039 -4 217 112

Övriga externa kostnader 3, 4 -13 275 015 -13 313 651

Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar 

  
-3 835 715

 
-3 466 374

Summa rörelsens kostnader -23 922 769 -20 997 137

Rörelseresultat 3 053 420 754 366

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 29 515 16 800

Räntekostnader -3 082 935 -771 166

Summa resu. från finans. poster -3 053 420 -754 366

Resultat efter finansiella poster 0 0

Årets resultat 0 0



10Hofors Vatten AB  
Org nr 556751-2289

Noter
not 1 redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag 
(K2-reglerna).

Intäkter
Bolagen följer BFNAR 2003:3 som anger att en inkomst redovisas 
som intäkt först då det är sannolikt att de ekonomiska förde-
larna som företaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla 
företaget.

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 åter-
föras/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. 

Anläggningsavgifter  
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska betalas när 
fastigheten ansluts till kommunalt VA. 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 ledning-
snät inkl anläggning kopplad till ledningsnätet är 25-50 år. 
Anslutningsavgiften intäktsförs enligt matchningsprincipen 
vilket innebär att den möter kapitalkostnaderna som är hän-
förbara 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 

Balansräkning forts Not 2011-12-31 2010-12-31

Långfristiga skulder

Skulder till Hofors kommun 10 80 981 040 58 591 480

Summa långfristiga skulder 80 981 040 58 591 480

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 640 908 4 379 852

Skulder till koncernföretag 9 1 371 494 93 096

Skulder till Hofors kommun 9, 10 7 156 541 -

Skulder till Gävle kommun 11 - 8 920 555

Övriga kortfristiga skulder  5 253 794 3 274 141

Upplupna kostnader 4 238 004 684 961

Summa kortfristiga skulder 22 660 741 17 352 605

Summa eget kapital och skulder 103 866 781 76 044 085

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Kassaflödesanalys  2011 2010

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster 3 053 420 754 366

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet, m m 3 960 715 3 466 374

Erhållen ränta 29 515 16 800

Erlagd ränta -3 082 935 -771 166

3 960 715 3 466 374

Ökning/minskning kundfordringar 89 129 61 714

Ökning/minskning övriga kortfristiga 
fordringar 

 
10 820 319

 
912 225

Ökning/minskning leverantörsskulder 261 056 -2 303 917

Ökning/minskning övriga kortfristiga 
rörelseskulder 9 761 275 4 943 429

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 24 892 494 7 079 825

Investeringsverksamheten   

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar -35 006 006 -11 528 179

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -35 006 006 -11 528 179

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 22 389 560 6 133 901

Amortering av skuld -1 927 905 -1 686 051

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 20 461 655 4 447 850

Årets kassaflöde 10 348 143 -504

Likvida medel vid årets början -8 920 555 -8 920 051

Likvida medel vid årets slut 1 427 588 -8 920 555
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År 

Inventarier 3

Byggnader (ex VV, ARV, pst, mm) 1-12

VA-ledningar 20-40

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

Typ av anläggning År %

Inventarier 3-10 33-10

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-10 20-10

VA-ledningar 50 2

Byggnader 33 3

VA-verk 25 4

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

Brukningsavgifter
Brukningsavgiften är en periodisk avgift för täckande av drift- 
och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar eller 
andra kostnader för en allmän va-anläggning som inte täcks av 
en anläggningsavgift. Brukningsavgiften debiteras löpande till 
alla kunder.

Gemensamma intäkter och 
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 fast-
ställd av styrelsen i Gästrike Vatten AB

Lån
Hofors kommun är borgenär för bolaget. Lån har under året 
upptagits från kommunen genom reverser som löper med 
ränta och amortering för samtliga nettoinvesteringar i VA-
anläggningar som inte är internt finansierade. 

Inkomstskatter
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 betalas till eller erhållas från skatte-
verket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skatte-
satser 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. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits 
upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar  
och eventuella ned/uppskrivningar. Avskrivningar på 
anläggningstillgångar redovisas i resultaträkningen och 
belastar rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan från 
anskaffningstillfället.

Vid bolagsbildningen bedömdes anläggningarnas ekonomiska 
livslängd att i stort följa tidigare planenliga avskrivning, som 
är beräknad på ursprungliga anskaffningsvärden. Det medför 
att anläggningstillgångarna har olikartade avskrivningstider 
för samma typ av anläggning. Följande avskrivningstider har 
använts.

not 2 nettoomsättning
2011 2010

Anslutningsavgifter 124 150 296 744

Konsumtionsavgifter 26 811 004 21 201 803

Överuttag VA kollektivet -8 220 -

Summa 26 926 934 21 498 547

not 3 ersättning till revisorerna
2011 2010

KpMG AB

Revision 49 581 18 000

Andra uppdrag än revisionsuppdraget 20 000 25 590

Summa 69 581 43 590

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 kostnader från gästrike vatten ab
2011 2010

Kostnader för styrelsen 154 274 158 605

Inhyrd personal 6 000 855 7 364 563

Övriga kostnader enligt fördelning-
snyckel faställd av styrelsen för Gästrike 
Vatten AB 522 078 635 256

Summa 6 677 207 8 158 424

not 5 byggnader och mark
2011 2010

Ingående anskaffningsvärden 20 767 614 20 767 614

Årets förändringar

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 20 767 614 20 767 614

Ingående avskrivningar -4 625 113 -2 524 961

Årets förändringar

Avskrivningar -2 100 152 -2 100 152

utgående ackumulerade avskrivningar -6 725 265 -4 625 113

Utgående restvärde enligt plan 14 042 349 16 142 501

Bokfört värde byggnader 13 850 155 15 950 307

Bokfört värde mark 192 194 192 194

14 042 349 16 142 501

Taxeringsvärden saknas. Alla byggnader är klassade som specialenheter.
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not 6 maskiner och andra tekniska 
anläggningar

2011 2010

Ingående anskaffningsvärden 45 595 699 43 471 366

Årets förändringar

Inköp 826 974 2 124 333

-Omföring från pågående projekt 1 233 920 -

utgående ack. anskaffningsvärden 47 656 593 45 595 699

Ingående avskrivningar -2 632 351 -1 395 313

Årets förändringar

Avskrivningar -1 497 222 -1 237 038

utgående ackumulerade avskrivningar -4 129 573 -2 632 351

Utgående restvärde enligt plan 43 527 020 42 963 348

not 7 inventarier
2011 2010

Ingående anskaffningsvärden 1 497 571 961 583

Årets förändringar

Inköp 200 544 535 988

utgående ack. anskaffningsvärden 1 698 115 1 497 571

Ingående avskrivningar -208 384 -79 200

Årets förändringar

Avskrivningar -238 340 -129 184

Utgående ack. avskrivningar -446 724 -208 384

utgående restvärde enligt plan 1 251 391 1 289 187

not 10 upplåning
2011 2010

RÄNTEBÄRANDE SKuLDER   

Långfristiga skulder

Skulder till Hofors kommun 80 981 040 58 591 480

Summa 80 981 040 58 591 480

Kortfristiga skulder   

Skulder till Hofors kommun 2 508 523 1 927 905

Summa 2 508 523 1 927 905

Summa räntebärande skulder 83 489 563 60 519 385

Förfallotider

Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter 
balansdagen

Skulder till hofors kommun 70 946 948 50 879 860

Summa 70 946 948 50 879 860

Lån till Hofors kommun amorteras med 3 % per år.
Den genomsnittliga räntesatsen hos Hofors kommun var 4 % för reverserna 
1-5. För reversen avseende investeringar gjorda för överföringsledningar mellan 
Hofors och Torsåker var genomsnittsräntan 3,7 %.

not 8 pågående nyanläggningar
2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 8 867 858 -

Årets förändring   

-Inköp 33 978 489 8 867 858

-Årets aktivering -1 233 921 -

utgående anskaffningsvärde 41 612 426 8 867 858

not 11 fordran gävle kommun 

2011 2010

Internbank 1 427 587 -8 920 555

not 9 transaktioner med närstående
2011-12-31 2010-12-31

uppgifter om moderföretaget 

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.

Inköp, (%) 26 15

Försäljning, (%) - 26

Fordringar (+) / Skulder (-) avseende närstående

Hofors kommun, amortering 
kort del lång skuld -2 508 523 -1 927 905

Hofors kommun, räntekostnad 
lång skuld - -

Hofors kommun övriga 
fordringar - 9 472 336

Hofors kommun, övriga 
fordringar/skulder -4 648 018 -4 206 360

Summa hofors kommun, korta 
fordringar/skulder -7 156 515 3 338 112

Gästrike Vatten AB -1 371 494 -93 096

Summa -1 371 494 -93 096
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse.

Hofors, 2012-02-15

Torbjörn Jansson 
 

Sören Bergqvist Eskil Säll

Eva Mari Brännvall Hans Larsson Mats Rostö 
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2012-03-28

KPMG AB, 

Thomas Ljungkrantz, 

Auktoriserad revisor

not 13 förändring av eget kapital
Aktie- 

kapital
Övrigt fritt 
eget kapital

Summa eget 
kapital

Eget kapital 100 000 - 100 000

Balanserat resultat - - - 

Årets resultat - - -

Eget kapital 2011-12-31 100 000 0 100 000

Aktiekapitalet består av 100 aktier.

not 12 förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

2011-12-31 2010-12-31

Upplupna intäkter - 1 164 428

0 1 164 428

not 14 övriga avsättningar
2011-12-31 2010-12-31

Kostnader i samband med led-
ningsarbete i Hofors pga rivning 
av fastigheter Övriga poster 125 000 -

Summa 125 000 0



14Ockelbo Vatten AB  
Org nr 556751-6454

Väsentliga händelser under året
· Höjning av VA-taxans brukningsavgift.

· Indexuppräkning av VA-taxans anläggningsavgift.

· Fördjupad utredning av vattentäkternas råvattenkvalitet.

· Byte av kolfilter vid två vattenverk i Ockelbo för att 
 säkerställa kvaliteten på vattnet.

· Förnyelse av VA-anläggningar enligt plan.

· Fältgenomgång av dricksvattenbrunnar har visat på behov  
 av stora insatser för att säkerställa vattenkvaliteten.   
 Ytterligare åtgärder krävs och några av vattentäkterna   
 måste på sikt bytas ut.

· Påbörjat utredningar för ytterligare möjliga anslutningar till  
 kommunalt VA.

· Påbörjat VA-försörjningsplan som en del av VA-strategi 2030.

· Ett antal större svårlokaliserade vattenläckor.

· Tillsammans med länsstyrelsen har ett arbetsverktyg 
  prövats för att säkerställa den grundläggande VA-  
 försörjning, Ockelbo har utgjort pilotkommun.

· Funktionskontroll av alla kända fettavskiljare.

· Underlag för utredning av vattentäkt i Åmot framtaget.

· En sårbarhetskarta har tagits fram för att skydda dricks-  
 vattentäkterna vid olyckor.

· Besiktning av elanläggningar på Ockelbo reningsverket   
 bristande arbetsmiljö (besiktningsanmärkningar under   
 åtgärdande).

· Ombyggnad av inloppssump med nytt el-skåp på renings- 
 verket i Ockelbo som en följd av brister som framkommit 
 i besiktningen av elanläggning.

Taxor
Kunderna debiteras enligt gällande VA-taxa för Ockelbo 
kommun. VA-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 gällt från 2011-01-01. Anslutningsavgiften har indexreglerats 
från 2011-10-01.

Intäkter och kostnader
Direkta kostnader som rör anläggningarna bokförs på Ockelbo 
Vatten AB. Kostnader för resurser som nyttjas gemensamt 
genom Gästrike Vatten AB och som inte är direkt hänförbara 
till ett specifikt anläggningsbolag fördelas till anläggningsbo-
lagen enligt fördelningsnyckel fastställd av styrelsen i Gästrike 
Vatten AB, fördelningsnyckeln för Ockelbo Vatten AB har 
under 2011 varit 4 %. 

Investeringar
Årets investeringar avser förnyelseinvesteringar i befintliga 
VA-anläggningar ovan jord.

OcKELBO VATTEN AB
Org nr 556751-6454
Årsredovisning för räkenskapsåret 2011
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom 
parentes avser föregående år. 

 

Förvaltningsberättelse 
 
Verksamheten
Ockelbo Vatten AB är huvudman för den allmänna vatten-
försörjningen 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, 
all personal är anställd i Gästrike Vatten AB.

Anläggningsbeståndet består av vattenverk, avloppsrenings-
verk, pumpstationer, tryckstegringsstationer, högreservoarer, 
samt ledningsnät För att undvika kapitalförstöring krävs årligen 
omfattande underhållsinsatser.

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. 

Ockelbo kommun tillsätter alla ledamöter i styrelsen för 
Ockelbo Vatten AB. 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 verksam-
heten, 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 sex tillståndspliktiga verk i Ockelbo Vatten AB. Det 
motsvarar uppskattningsvis 25-40 % av den totala kostnads-
volymen exkl kapitalkostnader.
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Förväntad utveckling och behov av 
investeringar
Ökade krav på VA-verksamheten ställs dels genom förändrade 
lagkrav och EU-direktiv som är tvingande, dels genom kommu-
nens krav på verksamheten vilket därmed ökar kostnaderna för 
verksamheten. Självkostnadsbegreppet innebär att huvudman-
nen 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.

För att undvika kapitalförstöring krävs årligen omfattande 
insatser av såväl investerings- och förnyelseinsatser som förebyg-
gande 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 möj-
ligheter att bedriva verksamheten med full kostnadstäckning.

Vattenresurserna måste säkerställas och skyddas för kom-
mande generationers brukande. Vattenförordningen utgår 
från EU’s vattendirektiv och delar landet i fem vattendistrikt 
beroende på vilken slutlig recipient som belastas. Det innebär 
att vår verksamhet måste utökas från det lokala perspektivet 
till ett regionalt perspektiv och även ett nationellt.

För att långsiktigt trygga vattenförsörjningen krävs skydd av 
vattentäkterna genom skyddsföreskrifter och rätt utformade 
skyddsområden. Innan nya vattenskyddsområden inrättas måste 
beslut fattas om var framtida vattenuttag ska ske. Omfattande 
utredningar och investeringar för att hitta nya vattentäkter för 
att ersätta flertalet av de befintliga är nödvändiga för att kunna 
trygga en säker dricksvattenkvalitet. 

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 en trygg och säker VA-försörjning 
för nuvarande och kommande generationer att resurser läggs på 
informationsinsatser till både brukare och verksamhetsutövare.

Förslag till resultatdisposition
Till årsstämman följande med till förfogande:

Balanserade vinstmedel -

Årets resultat -999 490

Aktieägartillskott                                                                                                            999 490

0

Inga vinstmedel finns att disponera

Ockelbo kommun utfärdar aktieägartillskott motsvarande årets resultat 
enligt aktieägaravtal. 

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
bokslutskommentarer.

Balansräkning Not 2011-12-31 2010-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 5 9 053 716 9 547 923

Maskiner och andra tekniska anl. 6 15 715 312 14 706 927

Inventarier 7 366 456 500 432

Pågående nyanläggningar materiella 
anläggningstillgångar 8 5 301 314 3 285 125

Summa anläggningstillgångar 30 436 798 28 040 407

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 580 008 808 644

Fodringar hos Gästrike Vatten 
koncern

 
9 - 218 862

Fordringar hos Ockelbo kommun 9, 10 - 2 723 573

Övriga kortfristiga fordringar 133 006  -

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 11 - 8 360

Summa omsättningstillgångar 713 014 3 759 439

Summa tillgångar 31 149 812 31 799 846

EGET KApITAL Och SKuLDER

Eget kapital 12

Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 999 490 1 482 433

Årets förlust -999 490 -1 482 433

Summa eget kapital 100 000 100 000

Resultaträkning Not 2011 2010

Nettoomsättning 2 11 304 510 9 999 871

Rörelsens kostnader

Produktionskostnader -2 169 074 -1 823 063

Övriga externa kostnader 3, 4 -7 649 006 -7 711 120

Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar 

  
-1 597 490

 
-1 268 333

Summa rörelsens kostnader -11 415 570 -10 802 516

Rörelseresultat -111 060 -802 645

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 11 913 8 465

Räntekostnader -900 343 -688 253

Summa resu. från finans. poster -888 430 -679 788

Resultat efter finansiella poster -999 490 -1 482 433

Årets förlust -999 490 -1 482 433



16Ockelbo Vatten AB  
Org nr 556751-6454

Noter
not 1 redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag 
(K2-reglerna).

Intäkter
Bolagen följer BFNAR 2003:3 som anger att en inkomst redovisas 
som intäkt först då det är sannolikt att de ekonomiska förde-
larna som företaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla 
företaget.

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 åter-
föras/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.

Anläggningsavgifter 
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska betalas när 
fastigheten ansluts till kommunalt VA. 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 

Balansräkning forts Not 2011-12-31 2010-12-31

Avsättningar

Övriga avsättningar 13 169 323 -

Summa långfristiga skulder 169 323 0

Långfristiga skulder

Skulder till Ockelbo kommun 10 24 793 931 25 665 873

Summa långfristiga skulder 24 793 931 25 665 873

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 508 040 579 267

Skulder till koncernen 8 546 188 -

Skulder till Ockelbo kommun 9, 10 1 644 267 -

Skulder till Gävle kommun 14 37 831 4 008 353

Övriga kortfristiga skulder 561 593 267 316

Upplupna kostnader 1 788 639 1 179 037

Summa kortfristiga skulder 6 086 558 6 033 973

Summa eget kapital och skulder 31 149 812 31 799 846

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Kassaflödesanalys  2011 2010

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -111 060 -802 645

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet, m m 2 770 169 1 268 333

Erhållen ränta 11 913 8 465

Erlagd ränta -900 343 -688 253

1 770 679 -214 100

Ökning/minskning kundfordringar 228 636 289 095

Ökning/minskning övriga kortfristiga 
fordringar 

 
-194 965

 
2 776 459

Ökning/minskning leverantörsskulder 928 773 -2 305 513

Ökning/minskning övriga kortfristiga 
rörelseskulder 2 289 985 283 883

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 5 023 108 829 824

Investeringsverksamheten   

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar -4 499 109 -4 864 091

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -4 499 109 -4 864 091

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 3 595 613 2 723 669

Amortering av skuld -759 581 -759 581

Villkorad aktieägartillskott 1 482 433 2 242 014

Ökning/minskning av övriga långfristiga lån -871 942 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 446 523 4 206 102

Årets kassaflöde 3 970 522 171 835

Likvida medel vid årets början -4 008 353 -4 180 188

Likvida medel vid årets slut -37 831 -4 008 353
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År 

Byggnader (ex VV, ARV, pst, mm) 2-25

VA-ledningar 8-46

För anläggningstillgångar som anskaffats efter bildandet av dotterbolagen tillämpas nedan-
stående avskrivningstider.

Typ av anläggning År %

VA-ledningar 50 2

Byggnader 33 3

VA-verk 25 4

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

Gemensamma intäkter och 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 fast-
ställd av styrelsen i Gästrike Vatten AB.

Lån
Ockelbo kommun är borgenär för bolaget. Lån har under året 
upptagits från kommunen genom reverser som löper med 
ränta och amortering för samtliga nettoinvesteringar i VA-
anläggningar som inte är internt finansierade.

Inkomstskatter
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 betalas till eller erhållas från skatte-
verket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skatte-
satser 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.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits 
upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar 
och eventuella ned/uppskrivningar. Avskrivningar på 
anläggningstillgångar redovisas i resultaträkningen och 
belastar rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan från 
anskaffningstillfället.

Vid bolagsbildningen bedömdes anläggningarnas ekonomiska 
livslängd att i stort följa tidigare planenliga avskrivning, som är 
beräknad på ursprungliga anskaffningsvärden. Det medför att 
anläggningstillgångarna har olikartade avskrivningstider för 
samma typ av anläggning.

Följande avskrivningstider har använts.

not 2 nettoomsättning
2011 2010

Anslutningsavgifter - 39 493

Konsumtionsavgifter 11 216 132 9 884 481

Övriga intäkter 88 378 75 896

Summa 11 304 510 9 999 870

not 3 ersättning till revisorerna
2011 2010

KpMG AB

Revision 29 108 18 000

Andra uppdrag än revisionsuppdraget 21 800 1 670

Summa 50 908 19 670

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 kostnader från gästrike vatten ab
2011 2010

Kostnader för styrelsen 122 630 137 909

Inhyrd personal 3 621 335 3 450 847

Övriga kostnader fördelade enligt 
fördelningsnyckel faställd av 
Gästrike Vatten AB 261 037 352 920

Summa 4 005 002 3 941 676
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not 5 byggnader och mark
2011 2010

Ingående anskaffningsvärden 10 968 189 11 820 776

Årets förändringar   

-Överfört till pågående projekt - -852 587

utgående ack. anskaffningsvärden 10 968 189 10 968 189

Ingående avskrivningar -1 420 266 -939 464

Årets förändringar

Avskrivningar -449 207 -480 802

Utgående ack. avskrivningar -1 914 473 -1 420 266

utgående restvärde enligt plan 9 053 716 9 547 923

Bokfört värde byggnader 8 739 954 9 234 161 

Bokfört värde mark 313 762 313 762

 9 053 716 9 547 923

Taxeringsvärde saknas. Alla byggnader är klassade som specialenheter.

not 6 maskiner och andra tekniska anläggningar
2011 2010

Ingående anskaffningsvärden 16 187 066 13 761 259

Årets förändringar

Inköp 1 977 920 2 425 807

utgående ack. anskaffningsvärden 18 164 986 16 187 066

Ingående avskrivningar -1 480 139 -818 689

Årets förändringar   

Avskrivningar -969 535 -661 450

Utgående ack. avskrivningar -2 449 674 -1 480 139

utgående restvärde enligt plan 15 715 312 14 706 927

not 7 inventarier
2011 2010

Ingående anskaffningsvärden 670 020 664 275

utgående nedlagda kostnader

-Inköp - 5 600

-Omräkningsdifferenser - 145

utgående ack. anskaffningsvärden 670 020 670 020

Ingående avskrivningar -169 588 -43 508

Årets förändringar   

-Avskrivningar -133 975 -126 080

utgående ack. avskrivningar -303 563 -169 588

utgående restvärde enligt plan 366 457 500 432

not 8 pågående nyanläggningar materiella 
anläggningstilllgångar

2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 3 285 125 -

-Inköp 2 521 189 3 285 125

-Årets aktivering -505 000 -

utgående anskaffningskostnader 5 301 314 3 285 125

not 9 transaktioner med närstående
2011-12-31 2010-12-31

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.

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.

Inköp, (%) 32 27

Fordringar (+) / Skulder (-) avseende närstående

Ockelbo kommun, 
amortering kort del lång skuld - -1 631 524

Ockelbo kommun, 
räntekostnad lång skuld -862 479 -651 799

Ockelbo kommun, 
övriga fordringar/skulder -37 392 3 524 463

Ockelbo kommun, 
årets aktieägartillskott 999 490 1 482 433

Summa Ockelbo kommun 
kort fordran/skuld 99 619 2 723 573

Gästrike Vatten AB -546 188 218 864

Totalt -546 188 218 864

not 10 upplåning
2011-12-31 2010-12-31

Räntebärande skulder 
Långfristiga skulder

  

Skulder till Ockelbo kommun 24 793 931 25 665 873

Summa 24 793 931 25 665 873

Kortfristiga skulder  

Skulder till Ockelbo kommun* 1 743 886 1 631 524

Summa 1 743 886 1 631 524

Summa räntebärande skulder 26 537 817 27 297 397

* Fordran avseende aktieägartillskott från Ockelbo kommun med 999,5 tkr har avräknats mot 
skulden i balansräkningen men har inte minskat räntebärande skulder enligt ovan.

Förfallotider

Skulder till Ockelbo kommun 21 306 154 19 139 777

Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år 
efter balansdagen

Summa 21 306 154 19 139 777

Lån till Ockelbo kommun amorteras med 3,125 % per år. 
Den genomsnittliga räntan hos Ockelbo kommun är 3,25 %.
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not 11 förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

2011-12-31 2010-12-31

Upplupna intäkter - 8 360

0 8 360

not 13 övriga avsättningar
2011-12-31 2010-12-31

Beräknade skadeståndsanspråk 
där VA-huvudmannen har strikt 
ansvar 169 323 -

Summa 169 323 0

not 14 skulder gävle kommun
2011 2010

Skuld internbank 37 831 4 008 353

not 12 förändring av eget kapital
Aktie- 

kapital
Fritt eget 

kapital
Summa eget 

kapital

Vid året början 100 000 - 100 000

Balanserat resultat - 999 490 999 490

Årets resultat - -999 490 -999 490

Eget kapital 2011-12-31 100 000 0 100 000

Aktiekapitalet består av 100 aktier.

Ockelbo kommun har totalt tillskjutit aktieägartillskott om totalt 5 445 tkr varav 1028 tkr  
är ovillkorat. Aktieägartillskotten utgör balanserat resultat. 
Villkorade aktieägartillskott som ej har blivit reglerade inom 3 år omvandlas till  
ovillkorade aktieägartillskott.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse.

Ockelbo, 2012-02-13

Magnus Jonsson 
Ordförande

Margareta Östberg

Thorsten Åstrand Mats Rostö 
Verkställande direktör 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2012-03-28

KPMG AB, 

Thomas Ljungkrantz 
Auktoriserad revisor
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Väsentliga händelser under  
räkenskapsåret
· Fördjupad utredning av vattentäkternas råvattenkvalitet.

· Översiktlig utredning för framtida VA-försörjning i regionen  
 Älvkarleby-Gävle genomförd.

· Påbörjat grundvattenundersökning i Skutskärsområdet.

· Mätarbyten har genomförts enligt plan.

· Indexuppräkning av VA-taxans anläggningsavgift.

· Höjning av VA-taxans brukningsavgift.

· Förnyelse av VA-ledningar och övriga VA-anläggningar   
 enligt plan.

· Energieffektiviseringsprojekt genomfört på reningsverket  
 i Älvkarleby kommun med ekonomiskt bidrag från Svenskt  
 Vatten.

· Justeringar av tidigare fastställt verksamhetsområde för   
 vatten och spillvatten.

· Uppdatering av ledningsnätskarta med information och   
 inmätningar.

· Byggt ut VA-nätet i samband med kommunens 
 expolatering vid Folkets Hus området.

· Funktionskontroll har genomförts av alla kända   
 fettavskiljare.

· Sårbarhetskarta framtagen för att skydda dricksvatten-  
 täkterna vid olyckor.

· Avveckling av lokaler vid fd kommunförrådet och flytt av  
 den verksamheten till avloppsreningsverket i Skutskär.

Taxor
Kunderna debiteras enligt för VA-taxa gällande för Älvkarleby 
kommun. VA-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 gällt från 2011-04-01. Anslutningsavgiften har under året 
indexreglerats från 2011-10-01.

Intäkter och kostnader
Direkta kostnader som rör anläggningarna bokförs på 
Älvkarleby Vatten AB. Kostnader för resurser som nyttjas  
gemensamt genom Gästrike Vatten AB och som inte är  
direkt hänförbara till ett specifikt anläggningsbolag fördelas  
till anläggningsbolagen fördelningsnyckel fastställd av 
styrelsen i Gästrike Vatten AB, fördelningsnyckeln för 
Älvkarleby Vatten AB har under 2011 varit 8 %.

Investeringar
Årets investeringar avser förnyelseinvesteringar i befintliga 
VA-anläggningar samt utbyggnad av VA-anläggningar i 
exploateringsområden.

Förväntad utveckling samt behov  
av investeringar
Ökade krav på VA-verksamheten ställs dels genom förändrade 
lagkrav och EU-direktiv som är tvingande, dels genom kom-
munens krav på verksamheten vilket därmed ökar kostnaderna 
för verksamheten. Självkostnadsbegreppet innebär att huvud-
mannen för VA-anläggningen har laglig skyldighet att ta ut 
alla nödvändiga kostnader genom avgifter. De ökade krav som 
ställs på verksamheten innebär att kravet på rationaliseringar 
i verksamheten ökar men även att taxehöjningar kommer att 
behövas för att uppnå full kostnadstäckning.

Vattenresurserna måste säkerställas och skyddas för kommande 
generationers brukande. Vattenförordningen utgår från EU’s 
vattendirektiv och delar landet i fem vattendistrikt beroende 

ÄLVKARLEBy VATTEN AB
Org nr 556751-2248
Årsredovisning för räkenskapsåret 2011
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter  
inom parentes avser föregående år. 

 
Förvaltningsberättelse 
 
Verksamheten
Älvkarleby Vatten AB är huvudman för den allmänna vatten-
försörjningen 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 kom-
munalt VA i Älvkarleby kommun. Älvkarleby Vatten AB har 
ingen personal, all personal är anställd i Gästrike Vatten AB.

Anläggningsbeståndet består av vattenverk, avloppsrenings-
verk, pumpstationer, tryckstegringsstationer, högreservoarer, 
infiltrationsanläggningar samt ett omfattande ledningsnät 
För att undvika kapitalförstöring krävs årligen omfattande 
underhållsinsatser.

Ägarförhållanden
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 an-
läggningar och kan själva besluta om sina utbyggnadsplaner. 
Kommunen är borgenär för sitt anläggningsbolag.

Älvkarleby kommun tillsätter alla ledamöter i styrelsen 
för Älvkarleby Vatten AB. Fullmäktige i Älvkarleby kommun 
fastställer VA-taxa, ABVA (Allmänna Bestämmelser för Vatten 
och Avlopp) samt verksamhetsområde för kommunalt vatten 
och avlopp i Älvkarleby kommun.

Miljö
Ett långsiktigt kretsloppstänkande genomsyrar hela verksam-
heten, 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 vatten-
försörjning och avloppshantering ingår som en del i en första 
förutsättningslös inventering i kommunens planarbete.
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på vilken slutlig recipient som belastas. Det innebär att vår 
verksamhet måste utökas från det lokala perspektivet till ett 
regionalt perspektiv och även ett nationellt.

För att långsiktigt trygga vattenförsörjningen krävs skydd av 
vattentäkterna genom skyddsföreskrifter och rätt utformade 
skyddsområden. Revidering av befintliga och inrättande av nya 
vattenskyddsområde är ett viktigt arbete. En annan nödvändig 
åtgärd är att skapa erforderliga mikrobiologiska barriärer.

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 en trygg och säker VA-försörjning  
för nuvarande och kommande generationer att resurser läggs  
på informationsinsatser till både brukare och verksamhets- 
utövare.

En säker och långsiktig reservvattenförsörjning innebär 
att vattentäkter ligger i olika vattenmagasin. Åtgärder för att 
hitta en reservvattentäkt i ett annat grundvattenmagasin är 
önskvärt. En kompletterande åtgärd kan även vara att koppla 
ihop ledningsnätet med andra dricksvattentäkter för att skapa 
redundans i dricksvattenförsörjningen.

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.

Förslag till resultatdisposition
Till årsstämman följande med till förfogande:

Balanserade vinstmedel -

Årets resultat -

0

Årets resultat är 0 kr, inga medel finns därmed till stämmans förfogande. 
Balanserade vinstmedel består av tidigare års villkorade aktieägartillskott. 
Över-/underuttag redovisas som kort skuld till VA-kollektivet och regleras 
inom 3 år från de uppstår, med hänsyn till reglering av tillskjutna villkorade 
aktieägartillskott.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Balansräkning Not 2011-12-31 2010-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 6 7 317 995 8 010 679

Maskiner och andra tekniska anl. 7 47 900 043 50 122 709

Inventarier 8 2 382 314 2 898 010

Pågående nyanläggningar och 
förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 9 14 509 268 5 029 003

Summa anläggningstillgångar 72 109 620 66 060 401

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 473 794 920 687

Fordringar hos koncernföretag 10 - 157 970

Övriga kortfristiga fordringar 334 430  389 570

Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

 
184 375

 
585 499

Summa omsättningstillgångar 1 992 599 2 053 726

Summa tillgångar 74 102 219 68 114 127

EGET KApITAL Och SKuLDER

Eget kapital 11

Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital

Årets resultat - 260 241

Summa eget kapital 100 000 360 241

Avsättningar

Övriga avsättningar 12 20 000 -

Summa avsättningar 20 000 0

Resultaträkning Not 2011 2010

Nettoomsättning 2 24 277 363 22 879 324

Rörelsens kostnader

Produktionskostnader -5 628 220 -4 594 921

Övriga externa kostnader 3, 4 -12 427 731 -13 255 946

Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar 

  
-3 934 268

 
-3 651 089

Summa rörelsens kostnader -21 990 219 -21 501 956

Rörelseresultat 2 287 144 1 377 368

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 22 648 24 661

Räntekostnader -2 238 228 -1 141 788

Summa resu. från finans. poster -2 215 580 -1 117 127

Resultat efter finansiella poster 71 564 260 241

Skattekostnad 5 -71 564 -

Årets resultat 0 260 241
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Noter
not 1 redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag 
(K2-reglerna.)

Intäkter
Bolagen följer BFNAR 2003:3 som anger att en inkomst redovisas 
som intäkt först då det är sannolikt att de ekonomiska förde-
larna som företaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla 
företaget.

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 åter-
föras/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.

Anläggningsavgifter  
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska betalas  
när fastigheten ansluts till kommunalt VA. 
Anläggningsavgiften ska täcka kostnaderna för att ansluta 
en fastighet vilket innebär att den ska täcka kostnader för 
nyinvesteringar i anläggningen samt del av huvudanläggn-
ingen, administration (såsom fakturering, kommunikation 
med kund, inspektion m m) och räntekostnader för nyan-
läggning 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. 

Balansräkning forts Not 2011-12-31 2010-12-31

Långfristiga skulder

Skulder till Älvkarleby kommun 13 58 270 036 60 236 890

Summa långfristiga skulder 58 270 036 60 236 890

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 125 205 2 437 910

Skulder till koncernföretag 10 1 122 888 -

Skulder till Älvkarleby kommun 10, 13 5 613 476 23 732

Skulder till Gävle kommun 14 1 509 620 3 433 409

Aktuella skatteskulder  71 564 -

Övriga kortfristiga skulder  2 047 047 281 715

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 15

 
3 222 383

 
1 340 230

Summa kortfristiga skulder 15 712 183 7 516 996

Summa eget kapital och skulder 74 102 219 68 114 127

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Kassaflödesanalys  2011 2010

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster 2 287 144 1 377 368

Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet, m m 4 010 650 3 651 089

Erhållen ränta 22 648 24 661

Erlagd ränta -2 238 228 -1 141 788

4 082 214 3 911 330

Ökning/minskning kundfordringar -553 107 650 943

Ökning/minskning övriga kortfristiga 
fordringar 

 
456 264

 
390 040

Ökning/minskning leverantörsskulder -312 705 -1 650 799

Ökning/minskning övriga kortfristiga 
rörelseskulder 9 098 734 1 536 976

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 12 771 400 4 838 490

Investeringsverksamheten   

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar -9 983 488 -6 459 957

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -9 983 488 -6 459 957

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 3 160 731 834 602

Amortering av skuld -2 058 000 -1 890 000

Ökning / minskning långfristiga lån -1 966 854 -

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten -864 123 -1 055 398

Årets kassaflöde 1 923 789 -2 676 865

Likvida medel vid årets början -3 433 409 -756 544

Likvida medel vid årets slut -1 509 620 -3 433 409
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Brukningsavgifter
Brukningsavgiften är en periodisk avgift för täckande av drift- 
och underhållskostnader, kapitalkostnader för investeringar 
eller andra kostnader för en allmän va-anläggning som inte 
täcks av en anläggningsavgift. Brukningsavgiften debiteras 
löpande till alla kunder. 

Gemensamma intäkter och 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 fast-
ställd av styrelsen i Gästrike Vatten AB 

Lån
Älvkarleby kommun är borgenär för bolaget. Lån har under 
året upptagits från kommunen genom reverser som löper med 
ränta och amortering för samtliga nettoinvesteringar i VA-
anläggningar som inte är internt finansierade.

Inkomstskatter
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 betalas till eller erhållas från skatte- 
verket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skatte-
satser 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.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen 
tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar  
och eventuella ned/uppskrivningar. Avskrivningar på 
anläggningstillgångar redovisas i resultaträkningen och 
belastar rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan från 
anskaffningstillfället.

Vid bolagsbildningen bedömdes anläggningarnas ekonomiska 
livslängd att i stort följa tidigare planenliga avskrivning, som 
är beräknad på ursprungliga anskaffningsvärden. Det medför 
att anläggningstillgångarna har olikartade avskrivningstider 
för samma typ av anläggning. Följande avskrivningstider har 
använts.

År 

Inventarier 1-10

Byggnader (ex VV, ARV, pst, mm) 4-24

VA-ledningar 8-34

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell.

not 2 nettoomsättning
2011 2010

Anslutningsavgifter 324 103 520 414

Konsumtionsavgifter 24 665 376 22 198 229

Överuttag VA kollektivet -854 246 -

Övriga sidointäkter 142 131 160 681

Summa 24 277 364 22 879 324

not 3 ersättning till revisorerna
2011 2010

KpMG AB

Revision 28 713 18 000

Andra uppdrag än revisionsuppdraget 20 000 1 670

Summa 48 713 19 670

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 kostnader från gästrike vatten ab
2011 2010

Kostnader för styrelsen 101 475 112 770

Inhyrd personal 6 043 185 7 287 328

Övriga kostnader enligt 
fördelningsnyckel
faställd av Gästrike Vatten AB 598 078 582 353

Summa 6 742 738 7 982 451

För anläggningstillgångar som anskaffats efter bildandet av dotterbolagen tillämpas  
nedanstående avskrivningstider.

Typ av anläggning År %

Inventarier 3-10 33-10

VA-ledningar 50 2

Byggnader 33 3

VA-verk 25 4
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not 5 skatter
2011 2010

Statlig inkomstskatt för 2011 års taxering 71 564 -

 71 564 0

not 6 byggnader och mark
2011 2010

Ingående anskaffningsvärden 9 587 337 9 441 837

Årets förändringar   

-Inköp - 145 500

utgående ack. anskaffningsvärden 9 587 337 9 587 337

Ingående avskrivningar -1 576 658 -886 399

Årets förändringar - -

-Årets avskrivningar -692 684 -690 259

Utgående ack. avskrivningar -2 269 342 -1 576 658

utgående restvärde enligt plan 7 317 995 8 010 679

Bokfört värde byggnader 5 809 445 6 502 129

Bokfört värde mark 1 508 550 1 508 550

 7 317 995 8 010 679

Taxeringsvärde saknas. Alla byggnader är klassade som specialenheter.

not 7 maskiner och andra tekniska anläggningar
2011 2010

Ingående anskaffningsvärden 56 047 063 55 636 435

Årets förändringar   

-Inköp 503 222 410 628

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 56 550 285 56 047 063

Ingående avskrivningar -5 924 353 -3 342 605

Årets förändringar

-Avskrivningar -2 725 888 -2 581 748

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -8 650 241 -5 924 353

utgående restvärde enligt plan 47 900 044 50 122 710

not 8 inventarier
2011 2010

Ingående anskaffningsvärden 3 526 934 2 652 107

Årets förändringar   

-Inköp - 874 827 

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 3 526 934 3 526 934

Ingående avskrivningar -628 924 -249 842

Årets förändringar   

-Avskrivningar -515 696 -379 082

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -1 144 620 -628 924

utgående restvärde enligt plan 2 382 314 2 898 010

not 9 pågående nyanläggningar
2011 2010

Ingående värde av pågående nyanläg-
gningar och förskott avseende materi-
ella anläggningstillgångar 5 029 003 -

Under året nedlagda kostnader  9 480 265 5 029 003 

utgående nedlagda kostnader 14 509 268 5 029 003

not 10 transaktioner med närstående
2011-12-31 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.

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.

Inköp % 28 33

Försäljning % - 16

Fordringar (+) / Skulder (-) avseende närstående

Älvkarleby kommun, 
amortering kort del lång skuld -1 890 000 -1 977 241

Älvkarleby kommun, 
räntekostnad lång skuld - -

Älvkarleby kommun, 
övriga fordringar/skulder -3 723 476 1 953 509

Summa Älvkarleby kommun 
kort fordran/skuld -5 613 476 -23 732

Gästrike Vatten AB -1 122 888 157 970

Summa Gästrike Vatten AB
kort fordran/skuld -1 122 888 157 970



25 Älvkarleby Vatten AB  
Org nr 556751-2248

24

not 11 förändring av eget kapital 

Aktiekapital Övrigt fritt 
eget kapital

Summa eget 
kapitakl

Aktiekapitalet består av 100 aktier.

Bundet eget kapital    

Ingående och utgående 
balans 100 000 - 100 000

Fritt eget kapital

Balanserade vinstmedel  - -  -

Årets resultat - - -

Eget kapital 2011-12-31 100 000 0 100 000

I balanserade vinstmedel ingår villkorat aktieägartillskott till ett kvarvarande värde 
av 307 428 kr (567 669 kr).

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse.

Älvkarleby 2012-02-15

Kurt Andersson Bo Janzon

Tommy Jakobsson Mats Rostö 
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2012-03-28

KPMG AB,  

Thomas Ljungkrantz 
Auktoriserad revisor

not 12 övriga avsättningar
2011-12-31 2010-12-31

Beräknade skadeståndsanspråk 
där VA-huvudmannen har strikt 
ansvar 20 000 -

Summa 20 000 0

not 13 upplåning
2011-12-31 2010-12-31

Räntebärande skulder

Långfristiga skulder

Skuld till Älvkarleby kommun 58 270 036 60 236 890

Summa 58 270 036 60 236 890

Kortfristiga skulder

Skuld till Älvkarleby kommun 1 890 000 1 977 241

Summa 1 890 000 1 977 241

Summa räntebärande skulder 60 160 036 62 214 131

Förfallotider

Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter 
balansdagen.

Skulder till Älvkarleby kommun 50 374 036 52 327 927

Summa 50 374 036 52 327 927

Lån till Älvkarleby kommun amorteras med 3 % per år.
Den genomsnittliga räntesatsen hos Älvkarleby kommun är 3,3 %.

not 14 skulder gävle kommun
2011 2010

Skuld internbank 1 509 620 3 433 409

not 15 upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

2011-12-31 2010-12-31

Kort skuld VA-kollektivet 854 246 -

Övriga poster 2 368 136 1 340 230

Summa 3 222 382 1 340 230
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Gästrike Vatten AB
Org nr 556751-1661 

Årsredovisning och koncernredovisning  
för räkenskapsåret 2011-01-01 – 2011-12-31

Styrelsen och verkställande direktören avger  
följande årsredovisning och koncernredovisning.  

Om inte annat anges, redovisas alla belopp i kronor. 
Uppgifter inom parantes avser föregående år.

© Gästrike Vatten, 2011
Produktion: Gävle Offset AB

i samarbete med Gästrike Vatten
Foto: Gästrike Vatten, Shutterstock Images, 

Johnér Bildbyrå, Gabriel Liljevall och Anima Ord & Bild.
Tryck: Gävle Offset AB

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.
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