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Denna värdeparadox är i hög grad aktuell än idag, det vet Gästrike Vatten som  
ansvarar för vatten och avlopp i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner. 
Mot den bakgrunden strävar vi långsiktigt för att vattentjänsterna ska värdesättas 
högre och att vatten och avlopp ska ses som en förmån att vara rädd om. 
 Självklart vill väl alla att barn och barnbarn ska kunna dricka ett närproducerat 
och gott kranvatten och ha möjlighet att bada i hav, sjöar och vattendrag även i 
fortsättningen. Men för att det ska vara möjligt så måste vi ta ansvar och säkerställa 
vattenmiljön med allt vad det innebär. Det gäller både skydd av vattentäkter och  
effektivare reningsmetoder för avloppsvatten. Men om vi gör vårt bästa, i stort och  
i smått, så bidrar det sammantaget till en bättre vattenmiljö för alla. 

“Hur kommer det sig att vatten, 
som är så viktigt att allt liv är 
omöjligt utan det, har ett så 
lågt pris – medan diamanter, 
som är helt onödiga, har ett så 
högt pris?”

Adam Smith (nationalekonom) 1776
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Ett år av förändring
När vi lägger år 2009 bakom oss finns det ett ord som följer med som en röd tråd  
genom verksam hets året – förändring. Det har varit ett händelserikt år för de flesta 
med många nya arbetsupp gifter, nya anläggningar att få kunskap om och nya samar-
betsformer för avdelningarna.

Organisation och arbetssätt
Vid årsskiftet genomförde vi en organisations förändring för att möta kravet på en 
effektivare och säkrare VA-drift. En nödvändighet för att vi ska kunna få vårt mor-
gonkaffe eller ett glas gott vatten när som helst under dygnet. Organisationen har visat 
sig mycket lyckad och har svarat upp mot de krav och förväntningar som ägarna och 
kunderna har på oss. Vi har även gjort rekryteringar som visar att Gästrike Vatten är 
en attraktiv arbetsgivare på arbetsmarknaden.
 Vårt förbättringsarbete har 2009 gått framåt med bra struktur och fart. Det har 
gällt allt från standarder, styrsystem och instruktioner till hur vi kommunicerar och 
tar beslut. Men vi ska hela tiden bli bättre, det har vi lovat i värdegrunden;  
Vi är en kreativ miljö i ständig utveckling.

Samverkan
Att ansvarsfullt stödja samhällsutvecklingen och bidra till hållbara lösningar inom 
vatten och miljö har varit en viktig del av vårt arbete. Vi har bidrag till att kommu-
nerna inom Gästrike Vatten har fått personliga kommunstöd som säkerställer att vi 
ger råd och stöd till bästa VA-lösning i deras planeringsarbeten. 
 Ett annat samverkansområde är utbildning. Gästrike Vatten tog under 2009 initia-
tivet till en ny högskoleutbildning med Högskolan i Gävle. En utbildning där företag 
i regionen tar ett större ansvar för planering, mentorskap och praktik, så att studen-
terna inte enbart får en god teoretisk utan även erfarenhet från olika branschom-
råden. Jag ser fram emot en spännande utbildning inom vatten, miljö och energi som 
startar upp någon gång läsår 2010-2011.

Framtiden – omvärlden
Att sia om framtiden är svårt. När vi beslutar om vägval och investeringar måste vi ha 
långsiktighet i första rummet. Målsättningen är att ledningar och anläggningar ska 
finnas kvar om 100 år och ha samma betydelse då som nu. För att kunna ta kloka beslut 
krävs framtidsspaning och omvärldsbevakning. Vi följer kontinuerligt forskningsrön, 
deltar i nätverk för nya kontaktytor samt tar till oss erfarenhet av kollegor i branschen. 
Det är en förutsättning för vår utveckling. 
 Under oktober samlade vi också hela företaget till en strategidag för att förankra vår 
affärsidé och vision.  Det var en intensiv dag med skratt och hårt arbete där alla avdel-
ningar till slut kunde se sina verksamheter kopplade till omvärldens förändringar. 
 Jag ser med spänning fram emot 2010 och de utmaningar som vi har framför oss. 

Mats Rostö, VD
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Marknad och kund
Startskottet gick för avdelning Marknad och Kund den 1 januari 2009 när den nya 
organisationen för Gästrike Vatten presenterades.  En avdelning som skulle ha det 
samlade ansvaret för kundservice och intern service, information, marknadsfrågor, 
taxor, VA-juridik, fakturering och mätarhantering. Med kundfokus och service drog 
avdelningen igång, till en början utan avdelningschef, men från mitten på maj var 
avdelningen fulltalig. 
 Det blev en rivstart för avdelningen eftersom det var bråda tider för det enskilt 
största projektet under resten av året; sjösättandet av en ny taxekonstruktion. En och 
samma taxekonstruktion i alla våra fyra kommuner men med olika nivåer och olika 
datum för när de började gälla, beroende på när respektive kommunfullmäktige tagit 
beslutet.
 Men redan under sommaren insåg vi att vi inte levde upp till vår ambition att skapa 
förståelse för den nya taxekonstruktionen och vad den innebar för kunderna. Våra 
annonser i dagstidningarna i kombination med information på hemsida och informa-
tionsbrev räckte inte riktigt till. 
 Avdelning Marknad och Kund har därför stundtals fått släppa alla andra arbetsupp-
gifter för att besvara kundsamtal. Men trots växelproblem med lång telefonkö så har 
de flesta kunderna varit nöjda när vi har besvarat deras frågor. Kundtjänst lyckades, 
med hjälp från övriga medarbetare inom Marknad och Kund, att med stort tålamod  
och genuint kundfokus svara på de flesta frågor.
 Året avslutas med många goda insikter och vi ser fram emot att höja service-
kvaliteten ytterligare under 2010. Vi ska strukturera om ansvarsområdena för att  
kunna arbeta mer fokuserat och proaktivt med information som våra kunder efter-
frågar bland annat via fler kanaler. På så sätt hoppas vi nå ända fram när vi i framtiden 
kommunicerar våra kunder.
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Kretsloppsdesign 
– ny utbildning planeras  
på Högskolan i Gävle
Gästrike Vatten och Högskolan i Gävle har under 
2009 lagt grunden för ett mycket spännande ut-
bildningsprogram på 4 år som innebär att företag i 
regionen tillsammans med högskolan tar ett gemen-
samt ansvar för genomförandet av utbildningen. 
Teori ska varvas med praktik och företagen som tar 
emot eleverna blir mentorer samtidigt som de för-
bereder studenterna för arbetslivet. 
 Avsikten är att motivera unga människor att vara 
med att hitta hållbara lösningar inom vattenmiljö-
energi genom ett nytt kretsloppstänk samt delta i 
förändrings arbetet med ny teknik och nya miljölös-
ningar som följer kretsloppskedjan. 
 Gävleborg är den industritätaste regionen i landet 
med stora möjligheter att bli en centralpunkt för en 
modern utbildning. Om Högskolan samverkar med 
näringslivet har vi dessutom större chans att också få 
behålla duktiga studenter i regionen. Under april 2010 
räknar man med att komma fram med ett färdigt 
program till skolnämnden, med start 2011.

Studiebesök
Gästrike Vatten tar emot studiebesök året om. Vi 
finns alltid tillgängliga för nyfikna invånare, stora 
som små, när de vill veta varifrån vattnet i kranen 
kommer eller vart allt smutsigt vatten tar vägen. För 
oss är det ett bra sätt att komma nära våra kunder. 
 Under 2009 genomförde vi 49 studiebeök. Besöken 
blandar teori och praktik och är en del i vår strävan 
för en sundare vattenmiljö. 

Nya taxor
En ny taxekonstruktion har under åren införts i 
samtliga dotterbolag. Den nya taxan innebär att våra 
kunder faktureras enligt samma principer oavsett 
kommun. Utifrån den nya taxan har nivåerna för 
brukningsavgifterna ändrats i samtliga bolag, enligt 
beslut av kommunfullmäktige i respektive kommun.
 Information om taxan och de nya avgifterna har 
gått ut till våra kunder i brev, via annons i dagspress 
och som information på vår hemsida.

 

Lägenhetsavgift
Lägenhetsavgift är en avgift för en bostadsenhet som 
vi (och andra kommuner) tar ut på villor, fri tidshus, 
lägenheter, äldreboende, studentlägenheter, lokaler 
och industrier.
 Lägenhetsavgiften ska täcka underhålls- och kapi-
talkostnader för VA-verksamheten medan den fasta 
avgiften avser planering, abonnentregister, debitering 
mm. Införandet av lägenhetsavgifter avser att fördela 
den fasta brukningsavgiften mer rättvist.

 

Dagvattenavgift
I lagen om Allmänna vattentjänster (2006:412) som 
trädde i kraft 2007-01-01 står följande att läsa om 
dagvatten: ”En fastighetsägare ska betala avgifter för 
de VA-tjänster som man tillhandahåller via förbindelse-
punkt, dels bortledande av vatten som inte sker genom 
förbindelsepunkt. En fastighetsägare ska också betala för 
bortledande av vatten från allmän platsmark. Avgiften 
för bortledandet vattnet ska täcka kostnaderna för den 
rening av vattnet som behövs”.
 Bor man inom ett fastställt dagvattenområde är 
man med och delar den totala dagvattenkostnaden i 
området. Våra kommuner har haft dispens att senare-
lägga dagvattenreningen sedan 2007-01-01.

Karta över samtliga dagvattenområden finns  
på vår hemsida www.gastrikevatten.se

Hemsida
Gästrike Vattens nya hemsida lanserades under för-
sommaren 2009. Här får våra kunder information 
om vattenkvalité, taxeinformation, driftstörningar 
mm dygnet runt utan att styras av några öppettider.
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Ledningsnät
Under året som gått har vi delat upp våra styrkor på två olika arbetslag för att vara 
så effektiva som möjligt i den region vi verkar. Arbetslag väst omfattar Hofors och 
Ockelbo och arbetslag öst omfattar Gävle och Älvkarleby. I arbetslag väst har två man 
varit inhyrda från Ockelbogårdar i Ockelbo till och med september och december. 
Fortsättningsvis blir det arbetsområde öst som sköter vatten- och spillvattendriften i 
Ockelbo. För läcksökning samarbetar både öst och väst.
 Arbetsgången skiljer sig i våra medlemskommuner. I Hofors har vi gjort alla VA-
arbeten i egen regi med inhyrd utrustning från DTU Hofors. Älvkarleby har också 
kört i egen regi med stöd från entreprenörer med specialverktyg, t ex rörspräckning-
sutrustning. I Gävle upphandlar vi alla ledningsarbeten från entreprenörer, förutom 
de akuta arbeten med vattenläckor och avloppsproblem som Markbyggarna i Gävle till 
största delen utför.
 Det som fungerat över förväntan, sedan införandet i maj, är övergången från en 
lokal, kommunbaserad, beredskapsorganisation till en gemensam beredskapsorganisa-
tion för hela Gästrike Vatten. 

Gävle
Vattenläckan i mars, intill vattentornet vid Gävlebro, är den som uppmärksammats 
mest under året. Det var matningen till vattentornet som gick läck. Stora mängder 
vatten strömmade ned mot bebyggelsen och över närliggande tomter. Skadorna be-
gränsades genom vattenavstängning och för att vi snabbt fick hjälp av brandkåren  
att länsa vattensamlingen från gatorna innan det blev skador på fastigheterna.
 Vi hade några skyfall med stora nederbördsmängder under sommaren men efter 
tidigare åtgärder på lednings nätet begränsades skadorna märkbart.

Hofors
Större händelser på ledningsnätet i Hofors:
•	 	Förnyelsen	på	vatten,	spill	och	dagvattenledningar	på	Svedjegatan	efter	inläckage	

på spillvattenledningen.
•	 	Fem	fastigheter	har	kopplats	på	spillvattennätet	i	Fors,	Torsåker,	med	hjälp	av	

villapumpstationer.
•	 	Förnyelse	av	vatten,	spill-	och	dagvattenledningar	på	Villavägen	efter	inläckage	på	

spillvattenledningen.
•	 	Förnyelse	av	vatten,	spill	och	dagvattenledningar	på	Torsvägen,	Torsåker,	efter	ett	

flertal vattenläckor.
•	 	Förnyelse	av	vatten,	spill	och	dagvattenledningar	på	Humlevägen	i	Torsåker,	då	

ledningarna visade sig vara i mycket dåligt skick.
•	 	På	Skolgatan	har	vi	infodrat	vattenledningen	på	grund	av	läckage.
•	 	Vid	Kaserngatan	har	vi	bytt	spillvattenledning	på	grund	av	rötter	som	inte	gick	att	

rotskära.
•	 	På	Västra	Villagatan	infodrades	spillvattenledningen	på	grund	av	rotinträngningar.
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Ockelbo
•	 	Vattenledningen	i	Säbyggeby	har	bytts	ut	där	det	varit	pro	blem	vattenläckor.	
•	 	Spillvattenledningen	vid	Norra	Åsgatan	har	filmats	och	rotdragits.	
•	 	Servisledningen	från	Lennströms	färg	har	åtgärdats.	Det	var	hinder	i	ledningen.
•	 	Rutinspolningar	har	gjorts	löpande	och	bidrar	till	att	det	inte	varit	fler	stoppar		

under året. Dessutom har ett flertal trasiga avstängningsventiler bytts ut.

 
Älvkarleby 

•	 	Under	året	har	vi	åtgärdat	vattenledningarna	inom	Älvboda	området	där	det	 
tidigare varit problem med vattenläckor. Ledningarna var från 1969 och i mycket 
dåligt skick. Efter vidtagna åtgärder har dygnsförbrukningen av vatten minskat 
med ca 500 m3.

•	 	Vi	har	infodrat	ledningarna	efter	Haggatan	mot	Teggatan	och	lagt	nya	ventiler	i	
korsningarna. 

•	 	Vi	har	förnyat	vattenledningarna	längs	Vetegatan,	från	Älvbodavägen	till	vändplan,	
och längs hela Råggatan. Även servisventiler och spolbrunnar mot tomtgräns är 
åtgärdade.

•	 	Nya	vatten-	och	spillvattenledningar	är	lagda	i	Kyrk	byn.	De	hade	inte	åtgärdats	sen	
30-talet och hade börjat vittra sönder. 

•	 	I	Harnäs	har	vi	infodrat	spillvattenledningar	där	vi	haft	rotinträngningar	under	
flera år.

•	 	Vid	Östanåvägen	105,	mot	pumpstationen,	har	vi	grävt	och	infordrat	vatten-
ledningarna del av sträckan.
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Utredning och projekt
Avdelningen har under året i huvudsak arbetat med utredningsarbete, ombyggnad/
renovering av ledningsnätet och underhåll av vår digitala ledningskarta i alla ägar-
kommunerna. Behoven och resurserna skiljer sig åt i dotterbolagen och vi anpassar 
insatserna därefter. 
 Verksamheten är av mycket varierad karaktär. Förutom planering, projektering och 
utförande i dotterbolagen deltar vi också i respektive kommuns planeringsverksam-
het. På avdel ningen finns fyra kontaktpersoner, en för varje kommun, med uppgift att 
förenkla kontakterna mellan Gästrike Vatten och kommunernas tjänstemän. 
 Under året har avdelningen tappat två uppskattade medarbetare som gått i 
välförtjänt pension. Det har inte varit lätt att fullt ut ersätta den kompetens och 
erfarenhet som har samlats under många år men vi har haft förmånen att knyta 
till oss tre nya medarbetare som nu även stärker oss i genomförandet av egna 
projekteringsuppdrag.

Gävle – Sjöledning i Inre Fjärden
Gästrike Vatten samarbetar med Gävle Energi i ett projekt, som för Gästrike Vatten 
del, handlar om att säkra vattenleveranserna i de norra och nordöstra delarna av 
Gävle. Praktiskt gör vi så att en vattenledning läggs ned samtidigt som miljövänlig 
fjärrvärme dras ut till Gävle hamn via en sjöledning från Duvbacken på Brynäs över 
till Fredrikskans. Samtidigt renoverar vi delar av ledningssystemet inom hamnområ-
det. Resultatet blir en säkrare vattenförsörjning för de boende i Lindbacka, Engeltofta 
Backe m fl. Projektet startade hösten 2009 och beräknas klart våren 2010.

Gävle – Dagvatten
Vi har förbättrat dagvattensituationen på Näringen där ledningsnätet varit överbelas-
tat. Utredningar pågår för att hitta platser för fördröjningsmagasin och avledning via 
andra ledningar. Dessutom har vi påbörjat uppdateringen av dagvattenavtalet med 
Tekniska kontoret så att vi följer nya VA-lagen.

Hofors – Överföringsledning till Torsåker
Sjön Malmjärn är vattentäkt för Torsåkers vattenförsörjning. Sjön är relativt grund 
samtidigt som omsättningstiden är lång vilket gör den till en känslig vattentäkt. 
Både vattenverk i Malmjärn och avloppsreningsverk i Torsåker har dessutom behov 
av upprustning. Olika alternativ har studerats för hur VA försörjningen ska se ut i 
framtiden i Torsåker och den bästa lösningen har visats sig vara att man lägger över-
föringsledningar mellan Hofors och Torsåker. 
 En ledning med vatten från Hofors till Torsåker och en ledning i motsatt riktning 
för avloppet. Varken vattenverk eller avloppsreningsverk i Hofors behöver några om-
byggnationer för att klara av den ökade belastningen.
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Genomförda projekt
 »  GÄvLE, Konserthuset
     Omläggning av spillvattenservisen.

»  GÄvLE, Stortorget
     Förnyelse av vA-ledningar före Stortorgets och Nygatans stora ombyggnad.

»  GÄvLE, Norra Slottsgatan
     Förnyelse av vA-ledningar från Stortorget till Gavleån.

»  GÄvLE, Lexevägen
     Fortsatt omläggning av spillvattenledning.

»  GÄvLE, Atlasgatan/Lysgatan
     Omläggning av dagvattenledning i Lysgatan samt ny vattenledning (styrd borrning) längs med Atlasgatan.

»  GÄvLE, Totra
     Byte av befintlig vattenledning i Norrsundsvägen på grund av återkommande läckor.

»  GÄvLE, Tullbomsgatan
     Förnyelse av vatten- och spillvattenledningar.

»  GÄvLE, Storhagen/Granebergsvägen
     Förnyelse av vatten- och spillvattenledningar.

»  GÄvLE, Trädgårdsvägen
     Förnyelse av spillvattenledningar.

»  GÄvLE, Tallbacksvägen
     Förnyelse av vatten- och spillvattenledningar.

»  OcKELBO, Säbyggeby
     Förnyelse av ca 2 km vattenledning i norra Ockelbo. Åtgärder vidtagits för att säkra vattenförsörjningen av pannkaksfabriken.

»  HOFOrS, Torsåker, Fors
     Spillvattennätet har byggts ut och 6 fastigheter har anslutits.

»  Hofors – Torsåker, Humlevägen
     Omläggning och förnyelse av befintliga vA ledningar.

»  Hofors – Torsåker, Torsvägen
     Omläggning och förnyelse av befintliga vA ledningar.

Exploateringar/ny investeringar
»  HOFOrS, Torsåker
     Överföringsledning från Hofors till Torsåker för vatten och avlopp

»  Älvkarleby, Kyrkbyn
     Förnyelse av vatten- och spillvattenledningar.

»  Älvkarleby, Harnäs
     Infodring av spillvattenledningar.

»  Älvkarleby, Östanå
     Östanåvägen 105 mot avloppspumpstation, delvis och infodring.

»  Älvkarleby, Älvbodavägen
     Omläggning och förnyelse av befintliga vA ledningar.
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vatten

Ytvatten verk Grundvattenverk Tryckstegringar Ledningslängd reservoarer

Gävle 0 st 6 st 14 st 560 km 9 st
Hofors 2 st 1 st 3 st 114 km 3 st
Ockelbo 0 st 8 st 1 st 88 km 1 st
Älvkarleby 0 st 3 st 4 st 184 km 2 st
Summa 2 st 18 st 22 st 946 km 15 st

Kemikalieförbrukning, kg

2008 2009

Gävle 150 240 151 919
Hofors 226 685 201 809
Ockelbo 6 275 4 575
Älvkarleby - * - *
Summa 383 200 358 304
* Älvkarleby använder inga kemikalier i dagsläget.

vattenproduktion, Mm3

2008 2009

Gävle 10 221 10 147
Hofors 1 532 1 444
Ockelbo 438 370
Älvkarleby 1 463 1 169
Summa 13 654 13 131

Elförbrukning, kWh

2008 2009

Gävle 5 099 157 3 571 261
Hofors 1 052 573 914 768
Ockelbo 247 675 222 848
Älvkarleby 426 915 297 326
Summa 6 826 320 5 006 203

vattenläckor 2009

Gävle 59

Hofors 19
Ockelbo 1
Älvkarleby 60
Totalt 139
Orsak: rörbrott, fräthål, materialfel, trasig servis.

Avlopp

Spillvattenledning   Dagvattenledning Pumpstationer reningsverk

Gävle 486 km 273 km 93 st 4 st

Hofors 85 km 60 km 13 st 3 st
Ockelbo 70 km 16 km 23 st 6 st
Älvkarleby 167 km 27 km 57 st 2 st
Summa 808 km 376 km 186 st 15 st

renad mängd spillvatten, m3

2007 2008 2009

Gävle 13 536 647 16 517 209 14 298 258
Hofors 1 758 004 1 741 807 1 910 588
Ockelbo 459 921 572 159 590 616
Älvkarleby 1 747 552 1 285 494 1 100 529
Summa 17 502 124 20 116 669 17 899 992

Elförbrukning, kWh/m3

2007 2008 2009

Gävle 0,32 0,29 0,33
Hofors 0,30 0,32 0,38
Ockelbo 1,30 1,20 1,41
Älvkarleby 0,50 0,45 0,58
Summa 2.42 2.26 2.7

Fällningskemikalie, ton

2007 2008 2009

Gävle 161 145 178
Hofors 158 161 194
Ockelbo 68 130 73
Älvkarleby 120 130 111
Summa 507 566 555
OBS i Ockelbo saknas kemmängden från Jädraås, 
Gammalfäbodarna och Åbyggeby, totalt 5,9 för dessa 
verk 2009.

Kemikalieförbrukning, g/m3

2007 2008 2009

Gävle 11,9 8,8 12,4
Hofors 89,9 92,4 101,3
Ockelbo 147,9 227,2 123,0
Älvkarleby 68,7 101,1 100,9
Summa 318,3 429,5 337,6

Avloppstoppar 2009

Gävle 114

Hofors 15
Ockelbo 10
Älvkarleby 93
Totalt 232

Fakta om våra anläggningar
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Produktion 2009
Den största förändringen under året för avdelning Produktion är övergången från 
lokal, kommunbaserad, beredskapsorganisation till en gemensam beredskapsorg-
anisation inom hela Gästrike Vatten. Beredskapen består totalt av fyra personer som 
täcker hela arbetsområdet. En arbetsledare, en person vardera från vattenproduktion, 
spillvattenrening och ledningsnät. Förändringen har krävt en samordnad larmhanter-
ing och ökad centralisering av övervakningssystemen där resultatet blivit över förvän-
tan. Arbetet med att fjärrstyra anläggningarna har fortsatt där målet är att minska 
arbetstransporterna till och från anläggningarna. Vi har kommit en bit på väg men 
har mycket kvar att göra framför allt i våra mindre verk. Även en övergång till ett ge-
mensamt låssystem är påbörjat för att minska antalet nyklar i omlopp. Vid våra större 
anläggningar har vi idag ett TAG-system som innebär att personalen endast behöver 
en programmerad nyckelbricka och en kod för att komma in i anläggningarna. Det är 
både smidigare och säkrare för alla.
 Städningen av våra livsmedelsklassade lokaler har köpts upp av entreprenör med 
rätt utbildning och all provtagning på dricksvattensidan sköts av en och samma cer-
tifierade entreprenör i våra anläggningar. Och som ett led i anpassningen till de nya 
kraven på dricksvatten har även all berörd personal fått genomgå en hygienutbildning. 
Utbildningen är ett krav från livsmedelsverket på en livsmedelsproducent och lär ut 
kunskap om risker och regler för att hantera livsmedlet dricksvatten så hygieniskt och 
säkert som möjligt för att undvika smitta.
 Periodiska besiktningar* har under senare delen av året genomförts på renings-
verken vid Hofors, Ockelbo och Älvkarleby men protokollen redovisas dock först i 
januari 2010.
 
 

 *Periodisk besiktning är en uppföljning av att vi följer gällande krav och regler för de tillstånd 
vi har för vår tillståndspliktiga verksamhet vid reningsverken. Kontrollen sker med hjälp av 
extern konsult som upprättar ett protokoll för eventuella anmärkningar och synpunkter på 
verksamheten. Besiktningen genomförs normalt var tredje år och är oftast ett krav i tillståndet 
för anläggningen.
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Gävle vatten AB
Större åtgärder i Gävle har fått stå tillbaka när vi har varit tvungna att lägga mycket 
resurser på samordning och utveckling av anläggningarna i våra andra kommuner. 
Det har trots det genomförts en mängd underhålls och utvecklingsarbeten på anlägg-
ningarna. Nämnas kan materialbyte i infiltrationsbädden i Marielund, renovering 
och byte av ett antal färskvattenpumpar i Valbo och på Sätraverket, att gasmotorn 
på Duvbackens reningsverk har renoverats och att ett antal pumpar har bytts ut. 
En större utredning har även startat kring hur nuvarande vattenförsörjning från 
Åbyvallen i Valbo ska kunna säkerställas, med bibehållen vattenkvalitet även i fram-
tiden. Målsättningen är att få ett förslag klart under 2010 som kan genomföras under 
kommande 2 till 3-års period.

Hofors vatten AB
Hofors reningsverk körs nu med ny styrutrustning efter att en omfattande om-
byggnad och uppdatering är gjord. Avsikten är att nå en centraliserad övervakning. 
På investeringssidan har 4 pumpar i huvudpumpstation till reningsverket bytts ut. 
För dricksvattenproduktionen har investeringarna bestått i montage av vågceller på 
kalksilo, säkerhetsventiler och dammfilter i Hofors vattenverk. Bodås Vattenverk har 
fått två nya frekvensstyrda pumpar för att säkerställa tryckhållning av distributions-
nätet. Efter haveri har även skrapspel och pumpar åtgärdats akut liksom renstvätten i 
Torsåkers reningsverk. 

Ockelbo vatten AB
I Ockelbo har vi under året haft incidenter med bristande vattenkvalité som ren-
derat i att vi under sommarmånaderna fick ta beslut om åtgärder för att rädda och 
säkra situationen. De akuta åtgärderna var att minska inläckaget i brunnar och res-
ervoarer samt att skapa säkerhetsbarriärer för att minska risken att distribuera icke 
tjänligt dricksvatten på ledningsnätet. Ett haveri i Ersbacka pumpstation visade en 
pumpstation i så dåligt skick att en totalrenovering blev nödvändig. För övrigt pågår 
investeringar i reningsverket i Ockelbo för att ta bort en slamhantering som är både 
personalkrävande och otidsenlig. Under året har det även tagits beslut om energi-
effektivisering av reningsverket i Ockelbo. En investering som stöds av Svenskt  
Vatten för att täcka del av kostnaden. 
 

Älvkarleby vatten AB
I Älvkarleby har verksamheten löpt på utan större störningar. En radikal förbättring 
av datakommunikationen blev det sedan fiberkabel drogs ner till reningsverket och 
datatrafiken och kontakten med yttervärlden stärktes.Vi har haft ett utsläpp från ett 
företag som innebär att slammet måste hanteras separat på Dragmossen under en 
period för uppföljning. På Gårdskärs reningsverk har en upprustning inletts och ett 
par pumpstationer inom kommun har renoverats under året. 
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Mikroorganism i processen
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En dag på jobbet
Som processingenjör ansvarar jag för att reningsprocesserna fungerar så bra som 
möjligt. Det inne bär bland annat optimering av de olika reningsstegen så att utsläpps-
värdena följer kraven från myndigheterna och att få ner elförbrukningen som både 
är kostsam för kunderna och belast ande för miljön. Här gäller det att tänka kreativt, 
samarbetar med driftpersona len och följer ny teknikutveckling för att komma fram 
till bästa tänkbara lösningar. 
 På Duvbackens reningsverk i Gävle är avskiljningen av fosfor från spillvattnet helt 
biologisk. Detta innebär att vi, då allt fungerar som det ska, inte använder någon 
kemikalie för att rena vattnet. Det gör avloppsreningen mer miljövänlig och slammet 
bättre lämpat att använda i ett kretslopp. Den biologiska processen är väldigt känslig 
för störningar vilket gör arbetet med optimering särskilt viktig. Slås mikroorganis-
merna av någon anledning ut och den biologiska fosforavskiljningen slutar fungera 
måste man tillsätta fällningskemikalier tills problemet har retts ut och processen 
återhämtat sig.  På grund av detta är det viktigt att hela tiden följa processen för att så 
tidigt som möjligt upptäcka störningar och för att inhämta kunskap om hur mikro-
organismerna fungerar. 
 En vanlig dag på jobbet börjar med att de olika proverna samlas in och analyseras på 
laboratoriet. Analysvärdena utgör tillsammans med data från övervakningssystemet 
den information som sedan används för att tolka hur processen fungerar. Kanske leder 
arbetet till att det görs förändringar i reningsprocessen för att få den att fungera ännu 
bättre. Inför man nya reningssteg och processer eller gör ändringar i hur processen 
styrs är det viktigt att följa upp och utvärdera om effekterna blivit som man tänkt sig. 

Jannice Örnmark

ålder: 29 år
utbildning: Civilingenjörsexamen i kemiteknik 
och magisterexamen i biologi (vattenvård).
antal år i branschen: 4 år på Duvbacken samt 
sommarjobb sedan 2001.
bäst med jobbet: Att det är så omväxlande. Man 
får arbeta ute i processen, ta prover, vara på labb 
och sitta framför datorn och göra beräkningar.  
Det är utvecklande och utman ande, kräver kreativt 
tänkande och aktiv problemlösning dess utom lär  
man sig ständ igt nya saker och håller sig uppdate rad  
på området. Dessutom är det roligt att samarbeta  
med många olika människor. Det passar mig.
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Miljö
Under året som gått har Gästrike Vattens laboratorier arbetat med provtagning och 
optimering av driftanalyser på färskvatten och spillvatten och uppgraderat labb och 
reningsverk med utrustning för effektivare analysmöjligheter. Fokus har legat på att 
kartlägga statusen av dotterbolagens processer för att förebygga avvikelser, klara ut-
släppskraven och vara så kostnadseffektiva som möjligt.
 Men även ett stort och viktigt förebyggande arbete har gjorts för att säkra våra 
vattentäkter och vattenkvaliteten för framtiden. I det arbetet ingår även vår skyldig-
het att följa myndig heternas krav på utsläpp av renat spillvatten till recipient. Det är 
mycket viktigt för att minska miljöpåverkan i det naturliga kretsloppet.
 I Gästrike Vattens arbete med att uppfylla gällande utsläppsvillkor kan labbet bistå 
med provtagning och vara behjälpliga och avisera uppströmskontroller. Laboratoriet 
har godkända provtagare inom hela vattenområdet och erfaren personal som bistår 
med information och råd, dessutom är laboratoriet i Älvkarleby är ackrediterat för 
driftanalyser enligt ISO 17025.
 Vi följer alltid fastställda kontrollprogram av tillsynsmyndigheten för de vatten-
prover vi gör. Av 925 genomförda vattenprover 2009 var 27 prover med anmärkning 
och 9 prover, i Ockelbo, var otjänliga. Detta hände under en period med mycket ned-
erbörd och vi gick ut med kokningsrekommendation för de som berördes.

Kvalitetsledningssystem
Styrgruppen* har under 2009 fortsatt arbetet med att inventera och dokumentera ar-
betsrutiner, instruktioner och styrande dokument för GVAB:s verksamhet. Företagets 
personal (medarbetare) har deltagit i arbetet med processkartläggning, identifiering 
av huvudprocesser, skapa uppdrag, anslutning och leverans samt stödprocesserna eko-
nomi och inköp, IT och Personal. Arbetet med kvalitetsledningssystemet är i första 
hand inriktat på att få en väl dokumenterad verksamhet, med en inriktning mot cer-
tifiering enligt ISO 9001 vid årsskiftet 2010/2011.

*Personal från hela verksamheten

Utsläpp BOD7 (Kg) 

2008 2009

Gävle Kommun 64 400 58 130 

Hofors Kommun 10 300 7 854           
Ockelbo Kommun 3 170 3 903 
Älvkarleby Kommun 4 493 7 750
Summa 82 363 77 637

Utsläpp Tot-P (Kg)

2008 2009

Gävle 5 780 3 340

Hofors 442                                      368
Ockelbo 92 173
Älvkarleby 326 278
Summa 6 640 4 159

För mer information om utsläppsmängder och tillstånd se Gästrike Vattens miljörapporter
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Gästrike vattens organisation

Produktion Ledningsnät Utredning & 
Projekt

Ekonomi Marknad/Kund

Mats Rostö
VD

Stab:
HR, IT/GIS, Laboratorium Acc

Reningsverk 
Vattenverk 
Underhåll anläggning 
Laboratorium Drift

Underhåll ledningsnät 
Läcksökning 
Egen regi-arbete

Utredning 
Projektering 
Projektledn/kontroll 
Kommunstöd 
Kart- och dokumentservice
Processutveckling

Ekonomiservice 
Administration 
Inköp 
Avtal

Kundservice 
Information mot kund 
Intern info /service 
VA-taxor 
VA-juidik 
Mätarhantering

Gävle Vatten AB
 

dotterbolag

Hofors Vatten AB
 

dotterbolag

Ockelbo Vatten AB
 

dotterbolag
Älvkarleby Vatten AB

 

dotterbolag

Gästrike Vatten AB
 

moderbolag

Gävle kommun Hofors kommun Ockelbo kommun Älvkarleby kommun 

Gävle kommun Hofors kommun Ockelbo kommun Älvkarleby kommun 

Ägarstruktur

För att på ett bra sätt driva verksamheten nu och i framtiden krävs samverkan. Vi har en 
ansvarig representant per kommun som tillser att Gästrike Vatten alltid är närvarande 
på planeringsmöten och bistår kommunerna med VA-kompetens, så kallat kommunstöd.
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Ekonomi
Den avdelning som 2008 hette ekonomi och administration har under 2009 delats 
upp i två avdelningar, Ekonomi och Marknad och Kund. Det innebär att ekonomi-
avdelningen är renodlad och enbart arbetar med ekonomifrågor och ekonomi rutiner 
åt Gästrike Vatten och dotterbolagen. Avdelningens målsättning är att ge bra 
ekonomi service till styrelser och övriga funktioner i verksamheten.
 För att ha rätt resurser och för att klara högt ställda krav har avdelningen förstärkts 
med två ekonomer. Totalt arbetar nu fyra personer med Gästrike Vattens ekonomi, i 
nära samarbete med avdelning Marknad och Kund som sköter fakturering, registre-
ring av leverantörsfakturor och inkassohantering. 
 Avdelningens ansvar är övergripande ekonomistyrning, upprättande av redovis-
ning enligt gällande regelverk, stöd för inköpsadministration samt ekonomistöd till 
verksamhetens övriga avdelningar. Under året har fokus legat på att den externa 
redovisningen ska fungera och följa de regelverk som gäller samt skapa rutiner för 
ekonomistöd till verksamheten. 
 Den ekonomiska rapporteringen innebär förutom löpande redovisningsarbete även 
delårs rapportering per tertial och årsbokslut. Då vi är politiskt styrda, moderbolag 
och dotterbolag, innebär det att en rullande fyraårsplan och budget utformas enligt 
den politiska processen i respektive kommun. 
 Vi har även genomfört internkontroller enligt fastställda internkontrollplaner 
och påbörjat utvecklingen av ett internkontrollsystem. En revisionsgranskning har 
genomförts per tertialrapport II i samtliga bolag där ett antal bristområden har iden-
tifierats och åtgärdats. 

Personal 
Under våren genomförde Gästrike Vatten en 3 x 2 dagars utbildning för samtliga 

chefer och en 3 x 1 dagars utbildning för samtliga medarbetare i syfte att förankra 
bolagets policys och för att alla ska känna sig delaktig i förändringsprocessen. 

För att företaget ska kunna mäta nöjd medarbetarindex genomför vi medarbetar-
enkäter där företagsledningen arbetar strategiskt med de frågor medarbetarna visar 
att de inte är helt nöjda med. Under året har tre enkätundersökningar genomförts, 
den sista med 96 % svarsfrekvens. Hittills har nöjd medarbetar index legat på en bra 
nivå, knappt 3 på en skala 1-4, där 1 är minst godkänt och 4 är fullt godkänt. 

Under tidig höst påbörjades arbetet med att skapa ett fungerande Systematiskt 
arbetsmiljöarbete (SAM) på Gästrike Vatten. Många rutiner och arbetssätt från de 
olika bolagen skulle omarbetas och utvecklas till ett fungerande arbetsverktyg. Under 
oktober genomfördes halvdagsutbildningar i Kommunhälsans regi i SAM där samtliga 
chefer, fackliga representanter och skyddsombud deltog. Skyddsombuden har efter 
den genomgången startat sitt arbete med ergonomisk kartläggning, skyddsronder, 
dokumentutveckling, checklistor och system som reglerar arbetet.

En ny friskvårdsstrategi har tagits fram under hösten. Målsättningen är att 
friskvårdsarbetet ska motivera och stimulera alla medarbetare till att ta ansvar för sin 
hälsa och ge företaget friska och motiverade medarbetare, hög frisknärvaro, låg sjuk-
frånvaro och mindre belastningsskador.
 I december knöts Manpower Hälsopartner till bolaget som företagshälsovård och 
som partner i vårt systematiska arbetsmiljöarbete.
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GÄSTrIKE vATTEN AB
 
Org nr 556751-1661
Styrelsen och Verkställande direktören avger följande årsredovisning och 
koncernredovisning.  
 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.

 

Förvaltningsberättelse
Gästrike Vatten AB är ett gemensamt VA-bolag för drift av 
VA-verksamheten i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby 
kommuner. Gästrike Vatten AB är moderbolag i koncernen 
innehållande all personal och utrustning som behövs för drift 
av VA-anläggningarna. Moderbolaget ägs gemensamt av de 
ingående kommunerna, där Gävle kommun äger 70 % av akti-
erna och de övriga kommunerna äger var och för sig 10 %. 
 Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala 
bolag som är huvudmän för VA-anläggningarna i Älvkarleby, 
Hofors, Ockelbo och Gävle kommun svara för driften av den 
allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kom-
munerna. Ledamöter i dotterbolagens styrelser är företrädare 
för respektive kommun. Genom de kommunvisa dotterbola-
gen tillförsäkras varje kommun ägandet av sina anläggningar 
och beslutar själva om sina utbyggnadsplaner och sätta sina 
egna VA-taxor och verksamhetsområden för kommunalt VA. 
Bolaget får inte driva verksamhet eller vidta åtgärd som inte 
är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget skall i 
sin verksamhet också tillämpa de kommunala lokaliserings-, 
självkostnads- och likställighetsprinciperna.

Ägarförhållanden och koncernstruktur
Moderbolaget ägs gemensamt av de ingående kommunerna, 
där Gävle kommun äger 70 % av aktierna och de övriga kom-
munerna äger var för sig 10 %.
 Kommunernas VA-anläggningar såldes per 2008-09-01 
till kommunvisa dotterbolag i Gästrike Vatten koncernen. 
Dotterbolagen är huvudmän för VA-verksamheten i respektive 
kommun. Dotterbolagens verksamhet är att äga och förvalta 
anläggningstillgångarna i respektive kommun. Ledamöter i 
dotterbolagens styrelser är företrädare för respektive kom-
mun. Genom de kommunvisa dotterbolagen tillförsäkras varje 
kommun ägandet av sina anläggningar och kan själva besluta 
om sina utbyggnadsplaner. Respektive kommun är borgenär 
för sitt anläggningsbolag.

Ökade krav på verksamheten
Allt fler EU-direktiv och ökade myndighetskrav ställer stora 
krav på verksamhetens effektivitet och förmåga. Stora framtida 
investeringar i befintliga och nya anläggningar kan i en regional 
organisation samordnas så att ett optimalt resursutnyttjande av 
vattentäkter, anläggningar och personal uppnås.  
 VA-verksamheten kräver helhetssyn, från vattenproduktion 
till avloppsrening, och alla produktionsled hänger intimt sam-
man och är ömsesidigt beroende av varandra. Leveranssäkerhet, 
livsmedelskvalitet, miljö- och hälsoskydd, allt ska fungera dyg-
net runt, året om, under en mängd olika betingelser. En åtgärd 
eller händelse i någon del av produktionskedjan får alltid kon-
sekvenser i andra delar och en sammanhållen VA-verksamhet 
är grundförutsättningen för en långsiktigt kostnadseffektiv och 
hållbar VA-försörjning.

Taxor
Brukarna debiteras enligt respektive kommuns VA-taxa fast-
ställd av fullmäktige. Anslutningsavgiften ska täcka kostnaden 
för utbyggnader av VA-anläggningarna. Brukningsavgifterna 
ska täcka kostnaderna för drift och underhåll av VA-
anläggningarna i respektive kommun.
 Samtliga kommuners fullmäktige har fattat beslut om en ny 
taxekonstruktion samt allmänna bestämmelser (ABVA 09) för 
sina respektive anläggningsbolag att träda i kraft 2009-01-01. 
Taxenivåer i den nya taxekonstruktionen har samtliga kom-
muners fullmäktige fastställt under året för sina respektive 
dotterbolag. Samtliga bolag har höjt brukningsavgifterna under 
året i enlighet med respektive kommuns fullmäktige beslut

Medarbetare
Antalet anställda uppgår till 71 personer. Under året har 10 
personer anställts, varav 3 är ersättningsrekryteringar för pen-
sionsavgångar, en tillfällig anställning har täckt en långtidss-
jukskrivning och 6 personer är kompetensförstärkning i organ-
isationen. Rekrytering för att möta framtida pensioneringar 
samt återbesätta förlorad spetskompetens är tvunget för att på 
ett effektivt sätt bedriva VA-verksamheten med framtidsfokus.

Miljöfrågor
Gästrike Vatten AB sköter driften av totalt 2 130 km ledning 
för spill, dag och vatten, två stycken ytvattenverk, 17 grund-
vattenverk ett antal tryckstegringar, pumpstationer och 
högreservoarer fördelat på de fyra ägarkommunerna. 
 De tillståndspliktiga reningsverken har fastställda villkor 
för högsta tillåtna värden för utsläpp. Samtliga reningsverk 
med tillstånd har haft reduktion ej överstigande gällande 
villkor. Separata miljöbokslut har upprättats för tillståndsplik-
tiga verk. 

Kvalitet
Vatten är klassificerat som livsmedel och kontroller av vat-
tenkvalitén sker genom provtagning i enlighet med fastställt 
kontrollprogram. För att upprätthålla god kvalité är förebyg-
gande arbete med förnyelse och underhåll av anläggningarna 
viktigt. 
 Förnyelse- och underhållsinsatser i ledningsnätet genomförs 
i huvudsak för att lösa befintliga problem rörande vatten-
kvalitet, in- och utläckage, bräddningar, källaröversvämningar 
m m. Förnyelse- och underhållsinsatser på ledningsnätet 
prioriteras utifrån en bedömning av konsekvenser, antal drift-
störningar, kostnader och miljöeffekter. 
 För att främja tillväxt och utveckling är det viktigt att 
förutsättningarna för vattenförsörjning och avloppshantering 
ingår som en del i en första förutsättningslös inventering inför 
kommunens planarbete. 
 Arbete pågår med att införa ett kvalitetsledningssystem 
enligt ISO 9000 standard.

Intäkter och kostnader
Moderbolaget har under året sålt tjänster till dotterbolagen för 
54 mnkr. Direkta kostnader belastar respektive dotterbolag, 
kostnader av gemensam karaktär har fördelats utifrån fördel-
ningsnyckel fastställd av styrelsen, där fördelningen är föl-
jande: Gävle Vatten AB 78 %, Hofors Vatten AB 9 %, Ockelbo 
Vatten AB 5 % och Älvkarleby Vatten AB 8 %. 
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Investeringar
Under året har investeringar gjorts i moderbolaget genom köp 
av inventarier för 1,9 mnkr. I de kommunvisa dotterbolagen 
(anläggningsbolagen) har investeringar gjorts genom förny-
elseinvesteringar i befintliga VA-anläggningarna samt ifrån 
respektive kommun samt genomförda per anläggningsbolag. 
Årets totala investeringar (förnyelse och exploatering) i  
anläggningsbolagen uppgår totalt till:

Gävle Vatten AB  12,0 mnkr

Hofors Vatten AB  7,9 mnkr

Ockelbo Vatten AB  6,6 mnkr

Älvkarleby Vatten AB  6,2 mnkr

Anläggningstillgångarnas  
framtida behov av investeringar
Framtida investeringsbehov i Gästrike Vatten AB är främst 
investeringar i inventarier. Som investeringar i infrastruktur 
för ett gemensamt övervakningssystem för att på så sätt 
optimera processdrift och möjliggöra en ny effektivare bereds-
kapsorganisation.  
 För anläggningsbolagen krävs omfattande investerings- och 
förnyelseinsatser av befintliga anläggningar, verk och lednings-
nät för att bibehålla och förbättra anläggningarnas status och 
därmed bedriva verksamheten långsiktigt ekonomiskt hållbar. 
 En exploatering av Norrlandet är inte inkluderad i de 
investeringsplaner som omfattar 2009-2015 utan behandlas 
separat när Gävles fullmäktigebeslut finns för en utbyggnad av 
kommunalt VA till Norrlandet.  
 För åtgärder i VA-försörjningen i Torsåker krävs totalt ca 
40	mnkr	under	2010-2011.	Överföringsledningar	för	vatten	
och avlopp förläggs mellan Hofors och Torsåker och därmed 
tryggas kvalitén på dricksvatten samt att miljön förbättras då 
belastningen på recepienten i Torsåker minskar.

Förväntad utveckling
- Exploateringstillväxten i främst Gävle förväntas att fortsätta 
på en förhållandevis hög nivå dels genom omvandlingsom-
råden dels genom nya exploateringsområden inom och utom 
befintligt verksamhetsområde.

- Direkta driftkostnader för IT-tjänster, licenser, energi, el 
och bevakning förväntas att även i fortsättningen öka mer än 
kostnadsindex.

- Den regionala samordningen av VA-verksamheten förväntas 
öka intresset från kringliggande kommuner att vilja ingå i 
Gästrike Vatten.

- För att få effekter av effektiviseringar genom bildandet av 
Gästrike Vatten AB krävs insatser från respektive dotterbo-
lag under ett antal år. Detta för att höja nivån på respektive 
dotterbolags anläggningar. Standarden är vitt skiftande och 
behovet av underhåll är mycket stort i vissa av bolagen då 
underhållet av anläggningarna tidigare har varit eftersatt.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande finns inga vinstmedel att dispo-
nera då årets resultat är 0 kr.
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Koncernbalansräkning 2009-12-31 2008-12-31

TILLGÅNGAr

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, mark och markanl. 7 72 959 364 228 400 718

Maskiner och andra tekniska anl. 8 190 530 887 19 767 339

Inventarier och fordon 9 5 830 406 4 194 326

Summa anläggningstillgångar 269 320 657 252 362 383

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 12 760 705 16 146 003

Aktuella skattefordringar  - 27 207

Övriga kortfristiga fordringar  12 996 935  864 747

Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

 
880 893

 
233 105 

Summa omsättningstillgångar 26 638 533 17 271 062

Summa tillgångar 295 959 190 269 633 445

EGET KAPITAL OcH SKULDEr

Eget kapital 10

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 8 054 591 17 466 540

Årets förlust -5 008 552 -14 070 905

3 046 039 3 395 635

Summa eget kapital 8 050 039 8 399 635

Avsättningar

Övriga avsättningar 11 7 376 179 5 000 000

Summa avsättningar 7 376 179 5 000 000

Långfristiga skulder

Skulder till Gävle kommun 12, 13 78 575 249 77 336 545

Skulder till övriga kommuner 13 134 802 072 126 299 139

Periodiserade anslutningsavgifter 14 25 470 545 16 945 455

Summa långfristiga skulder 238 847 866 220 581 139

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 23 024 227 14 552 885

Skulder till Gävle kommun 12, 13 6 341 717 3 937 900

Skatteskulder 262 547 -

Övriga kortfristiga skulder 13 2 374 650 9 276 197

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

 
15

 
9 681 965

 
7 885 689

Summa kortfristiga skulder 41 685 106 35 652 671

Summa eget kapital och skulder 295 959 190 269 633 445

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Koncernresultaträkning Not 2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-01 
2008-12-31

Nettoomsättning 2 142 012 338 55 245 572

Övriga rörelseintäkter 3 226 253 326 712

145 238 591 55 572 284

rörelsens kostnader

Produktionskostnader -31 764 038 -13 817 437

Övriga externa kostnader 3, 4 -56 598 240 -25 496 437

Personalkostnader 5 -37 207 733 -21 633 752

Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar 

  
-17 244 174 

 
-6 368 972

Övriga rörelsekostnader   -297 950 -

Summa rörelsens kostnader -143 112 135 -67 316 598

rörelseresultat 2 126 456 -11 744 314

resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 247 575 155 276

Räntekostnader -7 351 461 -2 481 867

S:a resultat från finansiella poster -7 103 886 -2 326 591

resultat efter finansiella poster -4 977 430 -14 070 905

Övriga resultatposter

Skatt på årets resultat 6 -31 122 -

Årets förlust -5 008 552 -14 070 905
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Kassaflödesanalys för koncernen 2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-01 
2008-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster 2 126 456 -11 744 314

Avskrivningar 17 244 174 6 368 971

Övriga avsättningar 2 376 179 5 000 000

Utrangeringar 297 727 -

Reavinster -140 700 -

Erhållen ränta 247 575 155 276

Erlagd ränta -7 351 461 -2 481 867

Betald inkomstskatt 258 632 -27 207

15 058 582 -2 729 141

Ökning/minskning kundfordringar  3 385 298 -16 146 003

Ökn./minsk. övriga kortfristiga fordringar -12 779 977 -1 097 852

Ökning/minskning leverantörsskulder 8 471 342 14 552 885

Ökn./minsk. övr. kortfristiga rörelseskulder -2 701 453 21 099 786

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 433 792 15 679 675

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anl.tillgångar -34 759 475 -258 731 354

Sålda materiella anläggningstillgångar 175 000 -

Erhållna bidrag 225 000 -

Investeringar i dotterbolag - -396 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -34 359 475 -259 127 354

Finansieringsverksamheten

Nyemission - 5 000 000

Ökning av långfristiga lån 9 741 637 220 581 139

Ökning av övriga långfristiga skulder 8 525 090 -

Erhållna aktieägartillskott 4 658 956 17 466 540

Kassaflöde fr. finansieringsverksamheten 22 925 683 243 047 679

Årets kassaflöde 0 -400 000

Erhållna likvida medel vid  
förvärv dotterbolag

- 400 000

Likvida medel vid årets slut 0 0

Moderbolagets resultaträkning Not 2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-01 
2008-12-31

Nettoomsättning 2 53 680 489 31 174 418

Övriga rörelseintäkter 388 352 16 080

54 068 841 31 190 498

rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 3, 4 -15 658 999 -8 790 821

Personalkostnader 5 -37 207 733 -21 633 752

Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar 

  
-1 111 616 

 
-850 202

Summa rörelsens kostnader -53 978 348 -31 274 775

rörelseresultat 90 493 -84 277

Moderbolagets balansräkning 2009-12-31 2008-12-31

TILLGÅNGAr

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anl. 8 1 873 322 554 574

Fordon 9 1 540 094 2 126 743 

3 413 416 2 681 317

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 16 396 000 396 000

Summa anläggningstillgångar 3 809 416 3 077 317

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar  

Kundfordringar 131 070 3 912 230

Fordringar hos koncernföretag 12 38 155 3 871 149

Fordran Gävle kommun 12 7 219 459 2 697 692

Aktuella skattefordringar  - 27 207

Övriga kortfristiga fordringar  28 991  78 276

Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

 
141 964

 
233 105 

Summa omsättningstillgångar 7 559 639 10 819 659

Summa tillgångar 11 369 055 13 896 976

EGET KAPITAL OcH SKULDEr

Eget kapital 10

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 810 929 2 080 675

Aktuella skatteskulder 262 547 -

Övriga kortfristiga skulder 1 784 158 2 733 606

Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

 
15

 
3 511 421

 
4 082 695

Summa kortfristiga skulder 6 369 055 8 896 976

Summa eget kapital och skulder 11 369 055 13 896 976

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Forts.

Moderbolagets resultaträkning Not 2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-01 
2008-12-31

resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 136 907 142 262

Räntekostnader -196 278 -57 985

S:a resultat från finansiella poster -59 371 84 277

resultat efter finansiella poster 31 122 0

Skatt på årets resultat 6 -31 122 -

Årets resultat 0 0
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och del av huvudanläggning. Avskrivningstiden för lednings-
nät inkl anläggning kopplad till ledningsnätet är 25-50 år. 
Anslutningsavgiften intäktsförs enligt matchningsprincipen 
vilket innebär att den möter kapitalkostnaderna som är hänför-
bara till anslutningsavgiften enligt nedanstående. 

År 1  10 % för administrationskostnader och 1/50 av 
rester ande 90 %. Totalt intäktsförs 12 % år 1. 

År 2-50   2 % per år intäktsförs. 

  Årets intäkter för anslutningsavgifter redovisade  
i koncernresultaträkningen uppgår till 1 205 tkr. 

Gemensamma kostnader 
Gemensamma kostnader från moderbolaget har fördelats 
utifrån olika fördelningsnycklar:  
 Personalkostnader har fördelats utifrån tjänstgöringsställe 
för all personal som är driftsrelaterad. För personal som sam-
nyttjas ex kundtjänst, ekonomtjänster, information, samt 
företagets ledning (VD samt tf ledningsgrupp) och kom-
munstöd har kostnaderna fördelats utifrån bedömt nyttjande 
av tjänster. Personalkostnader för funktionen utredning och 
projekt har fördelats till det bolag som är direkt kostnads-
drivande.  
 Direkta rörelsekostnader efter dotterbolagets påverkan på 
moderbolaget.  
	 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 nettoinvesteirngar i VA-anläggningar i respektive kommun 
till respektive anläggningsbolag i Gästrike Vatten koncernen.

Räntesatsen är utifrån underlag från respektive kommun ut-
ställda för amortering 2009 verifierar dessa. Amortering sker 
år 2009 och år 2008 för samtliga bolag utom Älvkarleby Vatten 
AB som är amorteringsfritt 2008. Reglering av amortering har 
gjorts per 2009 för Hofors Vatten AB och Älvkarleby Vatten 
AB, för Gävle Vatten AB och Ockelbo Vatten AB sker likvid-
regleringen för amorteringen per 2010-01-31.

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 erläggas till eller 
erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatte-
regler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade 
och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som 
redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed samman-
hängande 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. 

Bolag ränta Amorteringstakt Borgenär

Gävle Vatten AB snitt 4,16 % 3 % per år Gävle kommun

Hofors Vatten AB 3 % 3 % per år Hofors kommun

Ockelbo Vatten AB 3,10 % 3,125 % per år Ockelbo kommun

Älvkarleby Vatten AB snitt 3 % 3 % per år Älvkarleby kommun

Noter gemensamma för moderbolag och koncern

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

Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets 
rekommendation nr 1 om koncernredovisning.  
 I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbo-
laget 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 sepa-
rat. Minoritetens andel av aktiekapitalet har redovisats som 
bundna reserver i koncernbalansräkningen. 

Avgifter
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) får avgifterna 
inte överskrida det som behövs för att täcka kostnader som 
är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. 
Eventuella överuttag/underuttag ska återföras/belasta abon-
nentkollektivet 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 för-
pliktelse.  
 Bolagen följer BFNAR 2003:3 som anger att en inkomst re-
dovisas som intäkt först då det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna som företaget ska få av transaktionen kommer att 
tillfalla företaget. För dotterbolagen har finansiering skett 
enligt följande 

 Gävle Vatten AB överuttag har balanserats mot fritt eget 
kapital. 

 Hofors Vatten AB underfinansieringen har täckts dels 
genom balansering mot fritt eget kapital samt genom 
tillskjutande av skattemedel från Hofors kommun som 
villkorat aktieägartillskott. 

 Ockelbo Vatten AB har kostnadstäckning uppnåtts genom 
tillskjutande av skattemedel från kommunerna genom 
villkorat aktieägartillskott. 

 Älvkarleby Vatten AB överuttag har balanserats mot fritt 
eget kapital och därmed utgör en legal förpliktelse att 
återbetala delar av tidigare villkorat aktieägartillskott till-
skjuten från Älvkarleby kommun.

Anslutningsavgifter
Anslutningsavgifterna ska täcka kostnaderna för nyinvesterin-
gar i anläggningen samt del av huvudanläggningen, administra-
tion (såsom fakturering, kommunikation med kund, inspektion 
m m) och räntekostnader för nyanläggning i ledningsnätet 



28 29 Gästrike Vatten AB  
Org nr 556571-1661

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

För anläggningstillgångar som anskaffats  
under året, tillämpas nedanstående avskrivningstider.

Typ av anläggning År %

Inventarier 3-10 33-10

Fordon 5-10 20-10

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-10 20-10

VA-ledningar 50 2

Byggnader 33 3

VA-verk 25 4

not 2 nettoomsättning
2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-01 
2008-12-31

KONcErNEN

Fakturerade kostnader kommuner - 12 903 861

Anslutningsavgifter 1 205 317 877 403

Konsumtionsavgifter 126 733 831 39 212 905

Lägenhetsavgifter 13 752 181 2 251 403

Dagvattenavgifter 321 009 -

Summa 142 012 338 55 245 572

MODErBOLAGET

Fakturerade kostnader dotterbolag 53 680 489 18 270 637

Fakturerade kostnader kommuner - 12 903 861

Summa 53 680 489 31 174 498

not 3 ersättning till revisorerna
KPMG AB 2009-01-01 

2009-12-31
2008-02-01 

2008-12-31

KONcErNEN

Revision 101 800 75 000

Andra uppdrag än 
revisionsuppdraget

 
72 000

 
14 000

Summa 173 800 89 000

MODErBOLAGET

Revision 29 800 15 000

Andra uppdrag än 
revisionsuppdraget

 
-

 
14 000

Summa 29 800 29 000

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

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

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
2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-01 
2008-12-31

Medelantal anställda

KONcErNEN

Män 54 51

Kvinnor 15 13

Totalt 69 64

MODErBOLAGET

Män 54 51

Kvinnor 15 13

Totalt 69 64

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

KONcErNEN

Löner och ersättningar till styrelsen 
och verkställande direktören 1 269 053 589 999

Löner och ersättningar till  
övriga anställda 23 627 382 14 589 922

24 896 435 15 179 921

MODErBOLAGET

Löner och ersättningar till styrelsen 
och verkställande direktören

 
1 269 053

 
589 999 

Löner och ersättningar  
till övriga anställda

 
23 627 382

 
14 589 922

24 896 435 15 179 921

KONcErNEN

Sociala avgifter enligt lag och avtal 8 602 277 5 159 648

Pensionskostnader för styrelsen  
och verkställande direktören

 
109 424

 
38 351

Pensionskostnader  
för övriga anställda

 
1 466 880

 
981 885

Totalt 35 075 016 21 359 805

MODErBOLAGET

Sociala avgifter enligt lag och avtal 8 602 277 5 159 648

Pensionskostnader för styrelsen  
och verkställande direktören

 
109 424

 
38 351

Pensionskostnader  
för övriga anställda

 
1 466 880

 
981 885

Totalt 35 075 016 21 359 805

2009-01-01 
2009-12-31

2008-05-01 
2008-12-31

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

KONcErNEN

Kvinnor - -

Män 1 1

Totalt 1 1

MODErBOLAGET

Kvinnor - -

Män 1 1

Totalt 1 1

Sjukfrånvaro i %

KONcErNEN

Total sjukfrånvaro 3,6 1,5

- sjukfrånvaro för män 3,7 1,4

- långtidssjukfrånvaro * - -

- sjukfrånvaro för kvinnor 2,1 1,7

- anställda – 29 år 0,8 0,6

- anställda 30 – 49 år 4,4 2,0

- anställda 50 år – 2,9 1,2

MODErBOLAGET

Total sjukfrånvaro 3,6 1,5

- sjukfrånvaro för män 3,7 1,4

- långtidssjukfrånvaro * - -

- sjukfrånvaro för kvinnor 2,1 1,7

- anställda – 29 år 0,8 0,6

- anställda 30 – 49 år 4,4 2,0

- anställda 50 år – 2,9 1,2

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

not 4 leasingkostnader
2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-01 
2008-12-31

KONcErNEN

Leasingkostnader  
(exkl hyra för lokaler)

 
917 259

 
83 576

MODErBOLAGET

Leasingkostnader  
(exkl hyra för lokaler)

917 259 83 576

not 5 personal, forts
2009-12-31  2008-12-31

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Antal styrelseledamöter på balansdagen

KONcErNEN

Kvinnor 4 4

Män 10 10

Totalt 14 14

MODErBOLAGET

Kvinnor 2 2

Män 6 6

Totalt 8 8
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not 7 byggnader, mark och markanläggningar
2009-12-31  2008-12-31

KONcErNEN

Ingående anskaffningsvärden 232 747 597 -

Inköp 6 607 497 232 747 597

Omklassificeringar -158 194 031 -

Utg. ack. anskaffningsvärden 81 161 063 232 747 597

Ingående avskrivningar -4 346 879 -

Årets avskrivningar -6 219 761 -4 346 879

Omklassificeringar 2 364 941 -

Utg. ack. avskrivningar -8 201 699 -4 346 879

Utgående restvärde enligt plan 72 959 364 228 400 718

Taxeringsvärde saknas eftersom alla byggnader är klassade som specialenheter.

not 6 skatt på årets resultat
2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-01 
2008-12-31

KONcErNEN

Aktuell skatt för året 19 893 -

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 11 229 -

Summa 31 122 0

MODErBOLAGET

Aktuell skatt för året 19 893 -

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 11 229 -

Summa 31 122 0

not 8 maskiner och andra tekniska anläggningar
2009-12-31  2008-12-31

KONcErNEN

Ingående anskaffningsvärden 21 143 900 -

Inköp 24 891 058 21 143 900

Erhållna bidrag -225 000 -

Årets utrangeringar -300 000 -

Omklassificeringar 158 584 607 -

Utg. ack. anskaffningsvärden 204 094 565 21 143 900

Ingående avskrivningar -1 376 561 -

Utrangeringar 2 273 -

Årets avskrivningar -9 853 139 -1 376 561

Omklassificeringar -2 336 251 -

Utg. ack. avskrivningar -13 563 678 -1 376 561

Utgående restvärde enligt plan 190 530 887 19 767 339

MODErBOLAGET

Ingående anskaffningsvärden 1 104 837 -

Inköp 1 878 015 1 104 837

Utg. ack. anskaffningsvärden 2 982 852 1 104 837

Ingående avskrivningar -550 263 -

Årets avskrivningar -559 268 -550 263

Utg. ack. avskrivningar -1 109 531 -550 263

Utgående restvärde enligt plan 1 873 321 554 574
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not 10 förändring av eget kapital
Aktie- 

kapital
Bundna 
reserver

Fria  
reserver  

och årets 
resultat

Summa  
eget  

kapital

KONcErNEN

Ingående balans 5 000 000 4 000 3 395 635 8 399 635

Vilkorat aktieägar-
tillskott från Hofors 
kommun

 
 
-

 
 
-

 
 

2 724 627

 
 

2 724 627

Villkorat aktieägar-
tillskott från Ockelbo 
kommun

1 934 329 1 934 329

Årets förlust -5 008 552 -5 008 552

Eget kapital  09-12-31 5 000 000 4 000 3 046 039 8 050 039

villkorade aktieägartillskott.  
Hofors kommun har beviljat ett villkorat aktieägartillskott som uppgår till  
3 088 507 kr. Ockelbo kommun har lämnat villkorat aktieägartillskott som upp-
går till 2 700 316 kr. Älvkarleby kommun har lämnat villkorat aktieägartillskott 
som uppgår till 1 112 380 kr. 

Aktie- 
kapital

Övrigt 
fritt eget 

kapital

Summa  
eget  

kapital

MODErBOLAGET

Ingående balans 5 000 000 - 5 000 000

Årets resultat - - 

Eget kapital  09-12-31 5 000 000 0 5 000 000

Aktiekapitalet består av 5 000 aktier.

not 11 övriga avsättningar
2009-12-31 2008-12-31

KONcErNEN

Beräknade skadeståndsanspråk där 
VA-huvudmannen har strikt ansvar

 
7 376 179

 
5 000 000

Summa 7 376 179 5 000 000

Skador uppkomna från 2008-09-01 tom 2009-12-31 Gävle Vatten AB
 
MODErBOLAGET

Beräknade skadeståndsanspråk där 
VA-huvudmannen har strikt ansvar

 
-

 
-

Summa 0 0

not 9 inventarier och fordon
2009-12-31  2008-12-31

KONcErNEN

Ingående anskaffningsvärden 4 839 857 -

Inköp 3 260 921 4 839 857

Försäljningar och utrangeringar -49 000 -

Omklassificeringar -390 575 -

Utg. ack. anskaffningsvärden 7 661 203 4 839 857

Ingående avskrivningar -645 531 -

Försäljningar och utrangeringar 14 700 -

Årets avskrivning -1 171 272 -645 531

Omklassificeringar -28 694

Utg. ack. avskrivningar -1 830 797 -645 531

Utgående restvärde enligt plan 5 830 406 4 194 326

MODErBOLAGET

Ingående anskaffningsvärden 2 426 681 -

Försäljningar och utrangeringar -49 000 2 426 681

Utg. ack. anskaffningsvärden 2 377 681 2 426 681

Ingående avskrivningar -299 938 -

Försäljningar och utrangeringar 14 700 -

Årets avskrivning -552 349 -299 938

Utg. ack. avskrivningar -837 587 -299 938

Utgående restvärde enligt plan 1 540 094 2 126 743
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not 12 transaktioner med närstående
2009-12-31 2008-12-31

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

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

KONcErNEN

Inköp % - -

Försäljning % - -

MODErBOLAGET

Inköp % 2 2

Försäljning % 98 59

rörelsefordringar avseende närstående

KONcErNEN

Gävle kommun (limit checräknings-
kredit 10 000 tkr för moderbolaget)

 
3 960 665

 
-

Summa 3 960 665 0

MODErBOLAGET

Gävle Vatten AB 1 350 655 7 783 379

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

 
7 766 475

 
2 697 692

Summa 9 117 130 10 481 071

rörelseskulder avseende närstående

KONcErNEN

Gävle kommun 10 302 382 715 543

Summa 10 302 382 715 543

MODErBOLAGET

Gävle Vatten AB 1 312 500 -

Gävle kommun 547 016 715 543

Summa 1 859 516 715 543

Lån från närstående 
Lån från Gävle kommun;

KONcErNEN

Ingående balans 80 558 902 -

Nyupptagna lån 3 768 526 80 558 902

Amortering -805 590 -

Summa 83 521 838 80 558 902

not 13 upplåning
2009-12-31 2008-12-31

räntebärande skulder

KONcErNEN

Långfristiga skulder

Skulder till Gävle kommun 78 575 249 77 336 545

Skulder till övriga kommuner 134 802 072 126 299 139

Summa 213 377 321 203 635 684

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit Gävle kom-
mun (limit koncernen 45 000 tkr)

 
59 403

 
132 536

Övriga skulder till Gävle kommun 4 946 589 3 805 364

Skulder till övriga kommuner 4 943 407 6 305 364

Summa 9 949 399 10 243 264

Summa räntebärande skulder 223 326 720 213 878 948

MODErBOLAGET

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit Gävle kommun, 
(limit moderbolaget 10 000 tkr)

 
-

 
-

Skulder till övriga kommuner 983 236

Summa 0 983 236

Summa räntebärande skulder 0 983 236

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

KONcErNEN

Skulder till Gävle kommun 68 455 958 67 669 477

Skulder till övriga kommuner 117 447 649 110 586 910

Summa 185 903 607 178 256 387

Samtliga lån amorteras med 3 % per år.
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not 14 periodiserade anslutningsavgifter
Intäkter från anslutningsavgifter intäktsförs med 2 % per år. Se vidare not 1.

not 15 upplupna kostn. och förutbetalda intäkter
2009-12-31 2008-12-31

KONcErNEN

Upplupna semesterlöner 1 292 614 1 578 907

Upplupna sociala avgifter 540 313 655 562

Upplupna pensionskostnader 900 843 739 416

Förutbetalda intäkter 536 006 -

Övriga upplupna kostnader 6 412 189 4 911 804

Summa 9 681 965 7 885 689

MODErBOLAGET

Upplupna semesterlöner 1 292 614 1 578 907

Upplupna sociala avgifter 540 313 655 562

Upplupna pensionskostnader 900 843 739 416

Övriga upplupna kostnader 777 651 1 108 810

Summa 3 511 421 4 082 695

not 16 andelar i dotterföretag
KONcErNEN org nr säte

Gävle Vatten AB 556751-1646 Gävle

Hofors Vatten AB 556751-2289 Gävle

Ockelbo Vatten AB 556751-6454 Gävle

Älvkarleby Vatten AB 556751-2248 Gävle

MODErBOLAGET Kapital- 
andel %

Antal aktier Bokfört värde 
2009-12-31

Gävle Vatten AB 99 99 99 000

Hofors Vatten AB 99 99 99 000

Ockelbo Vatten AB 99 99 99 000

Älvkarleby Vatten AB 99 99 99 000

Summa 396 000

2009-12-31 2008-12-31

Ingående anskaffningsvärden 396 000 -

Inköp av andelar - 396 000

Utgående ack. anskaffningsvärde 396 000 396 000

Utgående redovisat värde 396 000 396 000

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas  
årsstämman för fastställelse.  
 
Gävle 2010-02-24

Per Johansson  
Ordförande

Kurt Andersson

Marie-Louise Dangardt  Bo Janzon

Magnus Jonsson Inger Källgren Sawela

Per Tjerneld Thorsten Åstrand

Mats Rostö
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2010-03 -17
KPMG AB

Thomas Ljungkrantz 
Auktoriserad revisor
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revisionsberättelse 

Till årsstämman i Gästrike vatten AB
Org nr 556751-1661

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt  
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Gästrike Vatten AB för år 
2009. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskaps-
handlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid  
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att  
uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grund-
val av vår revision.
 Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att 
vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet 
försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen 
för belopp och annan information i räkenskaps¬handlingarna. I en revision ingår 
också att pröva redovisnings¬principerna och styrelsens och verkställande direktö-
rens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som  
styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen 
och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i års-
redovisningen och koncern¬redovisningen. Som underlag för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
års-redovisnings¬lagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig 
grund för våra uttalanden nedan.
 Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsre-
dovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och 
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
 Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen 
för moderbolaget och för koncernen, disponerar resultatet i moderbolaget enligt 
förslaget i förvaltnings¬berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkstäl-
lande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Gävle den 17 mars 2010
KPMG AB 

Thomas Ljungkrantz
Auktoriserad revisor 
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Från vänster: Kurt Andersson, Marie-Louise Dangardt, Thorsten Åstrand, Per Johansson (Ordförande), 
Mats Rostö (VD), Bo Janzon, Benny Söderlund (Facklig representant), Inger Schörling, (Suppleant), 
Per Tjerneld, Sören Hjärtström (Facklig representant), Magnus Jonsson, Gunilla Alsén (Ekonomichef).  
Saknas: Inger Källgren Sawela

Gästrike vattens styrelse 

Granskningsrapport 
 
Till bolagsstämman i 
Gästrike Vatten AB 
Org.nr: 556751-1661

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2009.
 Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommu-
nal verksamhet. Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. 
Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra 
oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.
 I vårt arbete har vi anlitat sakkunniga från Gävle kommuns revisionskontor. 
Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor.
 Resultatet av granskningen visar att verksamheten bedrivs i överensstämmelse 
med ändamålen i bolagsordning och ägardirektiv.
 Vi, som utsedda lekmannarevisorer i bolaget, bedömer att bolagets verksamhet 
skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och att den in-
terna kontrollen varit tillräcklig. Vi förväntar oss dock bättre fungerande rutiner för 
bokslutsarbetet under kommande år. Någon anledning till anmärkning mot styrelsen 
eller verkställande direktören finns inte.
 

Gävle den 17 mars 2010

 
John-Olof Hermanson    Kenneth Holmgren 

Britt Lindgren      Jenny Lundqvist
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GÄvLE vATTEN AB
 
Org nr 556751-1646
Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01—2009-12-31. 
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. 
 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.

 

Förvaltningsberättelse 
Gävle Vatten AB är huvudman för den allmänna vatten-
försörjningen och avloppshanteringen i Gävle kommun, in-
nefattande vattenproduktion och distribution, avledning och 
rening av spillvatten samt omhändertagande av vid reningen 
avskiljt slam. Verksamheten sköts av det regionala VA-bolaget 
Gästrike Vatten AB. Gästrike Vatten AB är moderbolag i 
koncernen där Gävle kommun äger 70 % av aktierna. Gävle 
Vatten AB är ett dotterbolag och äger alla VA-anläggningar för 
kommun alt VA i Gävle kommun. 
 Verksamheten är tillståndspliktig då VA-verksamheten är 
miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Separat miljöbok-
slut upprättas och inlämnas till tillsynsmyndigheten.  
 Anläggningsbeståndet som består av vattenverk, avlopps-
reningsverk, pumpstationer, tryckstegringsstationer, högreser-
voarer, infiltrationsanläggningar samt ett omfattande lednings-
nät har ett återanskaffningsvärde som uppgår till mer än 2,7 
miljarder kronor. För att undvika kapitalförstöring krävs årligen 
omfattande underhållsinsatser. Det årliga underhållsbehovet i 
befintliga anläggningar uppgår för närvarande till 22-25 mnkr.

Ägarförhållanden
Gävle Vatten AB är dotterbolag till Gästrike Vatten AB som 
äger 99 % av aktierna. Gävle kommun äger resterande 1 % av 
aktierna. Ledamöter i bolagets styrelse är företrädare för kom-
munen. Genom bolaget tillförsäkras kommunen ägandet av 
sina anläggningar och kan själva besluta om sina utbyggnads-
planer. Kommunen är borgenär för sitt anläggningsbolag. 
Samtliga ledamöter i styrelsen för Gävle Vatten AB tillsätts av 
Gävle kommun. Fullmäktige i Gävle kommun fastställer VA-
taxa, ABVA (Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp) 
samt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp i 
Gävle kommun.

Taxor
Brukarna debiteras enligt taxa fastställd av fullmäktige. En 
ny taxekonstruktion och ABVA 09 gäller från 2009-01-01 
enligt fullmäktige beslut. VA-taxan består av två delar, 
anläggnings avgift (engångsavgift) och brukningsavgift (pe-
riodiska avgifter). Brukningsavgifterna för Gävle Vatten AB 
har höjts enligt fullmäktige beslut i Gävle kommun, från 
den 1 januari för den rörliga och fasta avgiften och från den 1 
november har avgifter för dagvatten och lägenhet (eller enligt 
taxan jämförbar yta) införts. Brukningsavgifterna ska täcka 
kostnaderna för drift och underhåll av VA-anläggningarna. 
Anläggningsavgifterna för Gävle Vatten AB har varit 
oförändrade under året. Anläggningsavgiften ska motsvara 
fastighetens andel av kostnaden för att ordna den allmänna 
VA-anläggningen.

Intäkter och kostnader
Direkta kostnader som rör anläggningarna bokförs på Gävle 
Vatten AB. Kostnader som är hänförbara till resurser som 
nyttjas gemensamt genom Gästrike Vatten AB och som inte är 
direkt hänförbara till ett specifikt anläggningsbolag fördelas 
till anläggningsbolagen genom en kostnadsfördelning enligt 

fördelningsnyckel fastställd av styrelsen i Gästrike Vatten 
AB. För år 2009 har fördelningsnyckeln för Gävle Vatten AB 
varit 78 %. Gävle Vatten AB har under året haft 97,6 mnkr i 
totala kostnader var av 30,6 mnkr är kostnader debiterade från 
Gästrike Vatten för drift och skötsel av VA-anläggningarna i 
Gävle kommun. Intäkterna uppgår till 97,2 mnkr. 
 Årets resultat är därmed –0,4 mnkr.

Investeringar
Under året har investeringar gjorts om totalt 12 mnkr genom 
förnyelse av befintliga anläggningar samt nya VA-anläggningar i 
exploateringsområden. Förnyelseinvesteringarna uppgår till 5,4 
mnkr och exploateringsinvesteringarna uppgår till 6,6 mnkr. 
 Av årets totala investeringar är det 3 364 138 kr som är 
pågående arbeten.

Anläggningstillgångarnas  
framtida behov av investeringar
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. En trygg och säker vatten-
försörjning med hög kvalitet för boende i Gävle kommun 
kräver omfattande insatser i nya och befintliga anläggningar. 
De åtgärder som vidtagits för att lösa kvalitetsproblem med 
järn och manganinträngningar i uttagsbrunnarna på Valboåsen 
utvärderas fortfarande åtgärder måste vidtas under planerings-
perioden för att säkerställa vattenförsörjningen och upprätt-
hålla livsmedels kvalitén. 
 Att VA-verksamheten deltar i planeringsarbetet vid utbygg-
nad av kommunalt VA och val av VA-lösning ska ske utifrån 
tekniska, miljömässiga och ekonomiska förutsättningar. För att 
främja tillväxt och utveckling är det viktigt att förutsättningarna 
för vattenförsörjning och avloppshantering ingår som en del i 
en första förutsättningslös inventering inför kommunens plan-
arbete. Inom kommunen pågår planeringsarbetet med att ta 
fram nya områden för byggnation av bostäder liksom områden 
för framtida industrietableringar. Ett flertal av de områden som 
diskuteras medför stora framtida investeringar.

Förväntad utveckling 
Exploateringstillväxten i Gävle förväntas att fortsätta på en 
förhållandevis hög nivå dels genom omvandlingsområden dels 
genom nya exploateringsområden inom och utom befintligt 
verksamhetsområde.

Förslag till vinstdisposisition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 2 870 600

Årets förlust -369 272

Kronor 2 501 328

Styrelsen föreslår att årets resultat  
disponeras så att i ny räkning överförs

 
Kronor

 
2 501 328
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Balansräkning 2009-12-31 2008-12-31

TILLGÅNGAr

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, mark och markanl. 4 35 279 962 93 930 125

Maskiner och andra tekniska anl. 5 81 345 112 19 212 765

Inventarier 6 384 897 201 648

Summa anläggningstillgångar 117 009 971 113 344 538

 
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 8 676 484 10 025 171

Fordringar hos koncernföretag 7 150 745 -

Fordringar hos Gävle kommun 7, 8 295 607  -

Övriga kortfristiga fordringar 316 -

Summa omsättningstillgångar 9 123 152 10 025 171

Summa tillgångar 126 133 123 123 369 709

 
EGET KAPITAL OcH SKULDEr

Eget kapital 9

Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 2 870 600 12 551 325

Årets förlust -369 272 -9 680 725

2 501 328 2 870 600

Summa eget kapital 2 601 328 2 970 600

 
Avsättningar

Övriga avsättningar 10 7 376 179 5 000 000

Summa avsättningar 7 376 179 5 000 000

Noter
not 1 redovisnings- och värderingsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överens-
stämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd.

Avgifter
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) får avgifterna 
inte överskrida det som behövs för att täcka kostnader som 
är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. 
Eventuella över-/underuttag ska återföras/belasta abonnent-
kollektivet inom tre år från det att dessa uppstått genom 
återbetalning som ex taxe sänkning alternativt taxehöjning 
för att uppnå kostnadstäckning. Om inkomsterna från av-
gifterna överskrider kostnaderna föreligger följaktligen en legal 
för pliktelse. 

Bolagen följer BFNAR 2003:3 som anger att en in komst redo-
visas som intäkt först då det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna som företaget ska få av transaktionen kommer att 
tillfalla företaget. För Gävle Vatten AB balanseras underuttag 
mot ingående ovillkorat aktieägartillskott vilket är fritt eget 
kapital.

Anslutningsavgifter
Anslutningsgsavgifen ska täcka kostnaden för att ansluta en 
fastighet vilket innebär att den ska täcka kostnader för ny-
investeringar i anläggningen samt del av huvudanläggningen, 
administration (såsom fakturering, kommunikation med 
kund, inspektion mm) och ränte kostnader för nyanläggning i 
ledningsnätet och del av huvudanläggning. Avskrivningstiden 
för ledningsnät inkl anläggning kopplad till ledningsnätet är 
25-50 år. Anslutningsavgiften intäktsförs enligt matchnings-
principen vilket innebär att den möter kapitalkostnaderna som 
är hänförbara till anslutningsavgiften enligt nedanstående. 
År 1   10 % för administrationskostnader och 1/50 av 

resterande 90 %. Totalt intäktsförs 12 % år 1. 
År 2-50  2 % per år intäktsförs. 
Årets intäkter för anslutningsavgifter redovisade i resultat-
räkningen uppgår till 1205 tkr. 

Balansräkning forts Not 2009-12-31 2008-12-31

Långfristiga skulder

Skulder till Gävle kommun 7, 8 78 575 249 77 336 545

Periodiserade anslutningsavgifter 11 25 470 545 16 945 454

Summa långfristiga skulder 104 045 794 94 281 999

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 8 556 040 8 151 730

Skulder till koncernföretag 7 - 3 442 316

Skulder till Gävle kommun 7, 8 - 6 521 679

Övriga kortfristiga skulder 535 201 968 943

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

 
3 018 581

 
2 032 442

Summa kortfristiga skulder 12 109 822 21 117 110

Summa eget kapital och skulder 126 133 123 123 369 709

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

resultaträkning Not 2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-01 
2008-12-31

Nettoomsättning 2 94 376 111 27 974 438

Övriga rörelseintäkter 2 837 901 1 010 712

97 214 012 28 985 150

rörelsens kostnader

Produktionskostnader -25 493 534 -11 038 099

Övriga externa kostnader 3 -60 483 013 -24 043 916

Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar 

  
-8 290 633 

 
-3 078 441

Övriga rörelsekostnader   -223 -

Summa rörelsens kostnader -94 267 403 -38 160 456

rörelseresultat 2 946 609 -9 175 306

resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 60 695 12 104

Räntekostnader -3 376 576 -517 523

S:a resultat från finansiella poster -3 315 881 -505 419

resultat efter finansiella poster -369 272 -9 680 725

Årets förlust -369 272 -9 680 725



40Gävle Vatten AB  
Org nr 556751-1646

41

År 

Inventarier 1-9

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

VA-ledningar 3-46

För anl.tillgångar som anskaffats under året, tillämpas nedanstående avskrivningstider.

Typ av anläggning År %

Inventarier 3-10 33-10

Fordon 5-10 20-10

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-10 20-10

VA-ledningar 50 2

Byggnader 33 3

VA-verk 25 4

not 2 nettoomsättning
2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-01 
2008-12-31

Anslutningsavgifter 1 205 317 791 892

Konsumtionsavgifter 93 170 794 27 182 546

Summa 94 376 111 27 974 438

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

not 3 ersättning till revisorerna
2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-01 
2008-12-31

KPMG AB

Revision 18 000 15 000

Andra uppdrag än revisionsuppdraget 18 000 -

Summa 36 000 15 000

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

not 4 byggnader, mark och markanläggningar
2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-01 
2008-12-31

Ingående anskaffningsvärden 96 044 722 -

Årets förändringar

Inköp 3 823 511 96 044 722

Omklassificering till Maskiner och andra 
tekniska anläggningar samt Inventarier

 
-60 737 397

 
-

Utgående ack. anskaffningsvärden 39 130 836 96 044 722

Ingående avskrivningar -2 114 597 -

Årets förändringar

Årets avskrivningar -2 678 677 -2 114 597

Omklassicering till Maskiner och andra 
tekniska anläggningar samt Inventarier

 
942 400

 
-

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 850 874 -2 114 597

Utgående restvärde enligt plan 35 279 962 93 930 125

Bokfört värde byggnader i Sverige 28 371 230 93 892 125

Bokfört värde mark i Sverige 6 908 732 38 000

35 279 962 93 930 125

Taxeringsvärde saknas eftersom alla byggnader är klassade som specialenheter.

Gemensamma kostnader
Gemensamma kostnader från moderbolaget har fördelats uti-
från olika fördelningsnycklar: 

Personalkostnader har fördelats utifrån tjänstgöringsställe 
för all personal som är driftsrelaterad. För personal som sam-
nyttjas ex kundtjänst, ekonomtjänster, information, samt 
före tagets ledning (VD samt ledningsgrupp) och kommunstöd 
har kostnaderna fördelats utifrån bedömt nyttjande av tjänster. 
Personalkostnader för funktionen utredning och projekt har 
fördelats till det bolag som är direkt kostnadsdrivande. 

Direkta rörelsekostnader efter dotterbolagets påverkan på 
moderbolaget. 

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

Lån
Gävle kommun är borgenär för bolaget. Lån har under året 
upp tagits från kommunen genom reverser som löper med ränta 
och amortering för samtliga årets  nettoinvesteringar för VA-
anläggningar i kommunen. 

Ränta (snitt 2009) 4,16 % 

Amorteringstakt 3 % per år 

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas 
eller erhållas avseende aktuellt år och juster ingar avseende 
tidigare års aktuella skatt. 

Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt 
företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skat-
teverket. Bedömningen görs enligt de skatte regler och skatte-
satser som är beslutade eller som är aviserade och med stor 
säkerhet kommer att fastställas. 

För poster som redovisas i resultaträkningen, redo visas även 
därmed sammanhängande skatteeffekter i  resultaträkningen. 
Skatteeffekter av poster som red o visas direkt mot eget kapital, 
redovisas mot eget kapital. 

Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas 
inte i resultat- och balansräkningarna. 

Materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar på anläggningstillgångar i resultat räkningen 
belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan från 
anskaffningstillfället. Alla anlägg ningar som överläts till 
bolaget från kommunen per 2008-09-01 överläts till bokfört 
restvärde per 2008-09-01. Taxeringsbeslut för 2009 års taxering 
innebär fastighetstaxering där 20 % av fastighetens bokförda 
anskaffningsvärde är att betrakta som mark och utgör därmed 
ej underlag för avskrivningar var med om klassificering av  
fastigheten har gjorts så att fastighets taxeringen följs. 

Vid anskaffning av tillgången i samband med bolagets 
bildande har den ekonomiska livslängden bedömts att i stort 
följa tidigare planenlig avskrivning, vilken är beräknad på 
ur sprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas 
bedömda ekonomiska livslängd. Detta medför att anläggnings-
tillgångarna har olikartade avskrivningstider för samma typ av 
anlägg ningar. Följande avskrivningstider har använts. 
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not 5 maskiner och andra tekniska anläggningar
2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-01 
2008-12-31

Ingående anskaffningsvärden 20 039 063 -

Årets förändringar

Inköp 8 036 585 20 039 063

Omklassificering från Byggnader,  
mark och markanläggningar

 
60 167 004

 
-

Utgående ack. anskaffningsvärden 88 242 652 20 039 063

Ingående avskrivningar -826 298 -

Årets förändringar

Avskrivningar -5 193 990 -826 298

Omklassificering från Byggnader,  
mark och markanläggningar

 
-877 252

 
-

Utgående ack. avskrivningar -6 897 540 -826 298

Utgående restvärde enligt plan 81 345 112 19 212 765

not 6 inventarier
2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-01 
2008-12-31

Ingående anskaffningsvärden 339 194 -

Årets förändringar

Inköp 95 969 339 194

Omklassificering från Byggnader, mark 
och markanläggningar

 
570 394

 
-

Utgående ack. anskaffningsvärden 1 005 557 339 194

Ingående avskrivningar -137 546 -

Årets förändringar

Avskrivningar -417 966 -137 546

Omklassificering från Byggnader,  
mark och markanläggningar

 
-65 148

 
-

Utgående ack. avskrivningar -620 660 -137 546

Utgående restvärde enligt plan 384 897 201 648

not 7 transaktioner med närstående
2009-12-31 2008-12-31

Uppgifter om moderföretaget

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

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.

Inköp % 33 29

Försäljning % 1 3

rörelsefordran avseende närstående

Gästrike Vatten AB 1 312 500 -

Gävle kommun 9 991 569 -

Summa 11 304 069 0

rörelseskulder avseende närstående

Gästrike Vatten AB 1 161 755 3 442 315

Gävle kommun 1 450 820 3 299 322

Summa 13 916 644 6 741 637

not 10 övriga avsättningar 

2009-12-31 2008-12-31

Beräknade skadestånds anspråk där VA-
huvudmannen har strikt ansvar

 
7 376 179

 
5 000 000 

Summa 7 376 179 5 000 000

not 8 upplåning
2009-12-31 2008-12-31

räntebärande skulder 
Långfristiga skulder

  

Skulder till Gävle kommun 78 575 249 77 336 545

Kortfristiga skulder  

Checkräkningskredit Gävle  
kommun (limit 20 000 tkr)

 
-

 
2 798 655

Övriga skulder Gävle kommun - 3 222 357

Summa 0 6 021 012

Summa räntebärande skulder 78 575 249 83 357 557

Förfallotider

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

Skulder till Gävle kommun 68 455 958 67 669 477

Lån till Gävle kommun amorteras med 3 % per år.

not 11 periodiserade anslutningsavgifter
Intäkter från anslutningsavgifter intäktsförs med 2 % per år. Se vidare not 1. 
 
Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. 
 
Gävle 2010-02-18

Per Johansson  
Ordförande

Inger Källgren Sawela

Inger Schörling Mats Rostö 
Verkställande Direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2010-03-17 
KPMG AB 
Thomas Ljungkrantz 
Auktoriserad revisor

not 9 förändring av eget kapital
Aktie- 

kapital
Övrigt fritt 
eget kapital

Summa eget 
kapital

Eget kapital 2009-01-01 100 000 2 870 600 2 970 600

Årets resultat -369 272 -369 272

Eget kapital 2009-12-31 100 000 2 501 328 2 601 328

Aktiekapitalet består av 100 aktier.

not 7 transaktioner med närstående, forts 
Lån från närstående

2009-12-31 2008-12-31

Lån från Gävle kommun:

Ingående balans 80 558 902 -

Nyupptagna lån 3 768 526 80 558 902

Amortering -805 590 -

Utgående balans 83 521 838 80 558 902
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Investeringar
Investeringarna uppgår till 7,9 mnkr. Av årets nyttjade 
investeringsanslag har 3,1 mnkr använts till förnyelse av be-
fintliga VA-ledningar och 3,6 mnkr till förnyelseinvesteringar 
i befintliga VA-anläggningar ovan jord, var av 1,8 mnkr i 
ombygg nationen av reningsverket. 
 Av årets totala investeringar är det 2 253 593 kr som är 
pågående arbeten.

Anläggningstillgångarnas  
framtida behov av investeringar
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. 
 En VA-plan 2030 ska påbörjas för att arbeta fram långsiktigt 
hållbara VA-lösningar. Den kommer att ligga till grund för 
fortsatt förnyelse och underhållsarbete. Det åldrande ledning-
snätet och de inom vissa områden långa uppehållstiderna i 
de grova ledningarna för dricksvatten kräver återkommande 
underhållsinsatser för att säkerställa att livsmedelskvaliteten 
upprätthålls. Ledningarnas överdimensionering beror på att 
ledningsnätet ursprungligen dimensionerades för att klara även 
brandsläckning, en större befolkningstillväxt än vad som skett 
och en ökad vattenförbrukning per person och dygn. 
 I Torsåker är det idag kapacitets- och kvalitetsproblem, 
vattenverket i Hofors är dimensionerat för en mycket större 
vatten försörjning än vad som sker idag. För att åtgärda 
kapacitets- och kvalitetsproblemen kommer VA-ledningar 
att dras från Hofors till Torsåker, arbetet beräknas att vara 
slutfört 2011. När ledningen är klar kommer vatten- och 
avloppsreningsverken i Torsåker att läggas ner, vilket därmed 
ger minskade driftkostnader i storleksordningen 1 mnkr. 
Den planerade utbyggnaden av VA-ledning från Hofors till 
Torsåker innebär minskade energi och kemikaliekostnader 
och ger därmed mindre miljöpåverkan. 
 Riksdagens krav om att före 2015 ska 60 % av fosforn i av-
lopp återföras till produktiv mark innebär att fosforn måste 
återföras i form av slam från reningsverken vilket ställer krav 
på både kvalitet och hygien, något som kommer att kräva stora 
arbetsinsatser, framför allt i form av uppströmsarbete (åtgärder 
vid föroreningens källa).

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

HOFOrS vATTEN AB
 
Org nr 556751-2289
Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01—2009-12-31.Styrelsen och 
verkställande direktören avger följande årsredovisning. 
 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.

 
Förvaltningsberättelse
Hofors Vatten AB är huvudman för den allmänna vatten-
försörjningen och avloppshanteringen i Hofors kommun, 
innefattande vattenproduktion och distribution, avledning och 
rening av spillvatten samt omhändertagande av vid reningen 
avskiljt slam. Verksamheten sköts av det regionala VA-bolaget 
Gästrike Vatten AB. Gästrike Vatten AB är moderbolag i 
koncernen där Hofors kommun äger 10 % av aktierna. Hofors 
Vatten AB är ett dotterbolag och äger alla VA-anläggningar för 
kommunalt VA i Hofors kommun. 
 Verksamheten är tillståndspliktig då VA-verksamheten är 
miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Separat miljöbok-
slut upprättas och inlämnas till tillsynsmyndigheten. 

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

Taxor
Brukarna debiteras enligt taxa fastställd av fullmäktige. En 
ny taxekonstruktion och ABVA 09 gäller från 2009-01-01 
enligt fullmäktige beslut. VA-taxan består av två delar, anläg-
gningsavgift (engångsavgift) och brukningsavgift (periodiska 
avgifter). Brukningsavgifterna för Hofors Vatten AB har höjts 
från den 1 augusti i enlighet med beslut i fullmäktige i Hofors 
kommun. Brukningsavgifterna ska täcka kostnaderna för drift 
och underhåll av VA-anläggningarna. Anläggningsavgifterna 
för Hofors Vatten AB har varit oförändrade under året. 
Anläggningsavgiften ska motsvara fastighetens andel av kost-
naden för att ordna den allmänna VA-anläggningen.

Intäkter och kostnader
Direkta kostnader som rör anläggningarna bokförs på Hofors 
Vatten AB. Kostnader som är hänförbara till resurser som nyt-
tjas gemensamt genom Gästrike Vatten AB och som inte är 
direkt hänförbara till ett specifikt anläggningsbolag fördelas till 
anläggningsbolagen genom en kostnadsfördelning enligt fördel-
ningsnyckel fastställd av styrelsen i Gästrike Vatten AB. För år 
2009 har fördelningsnyckeln för Hofors Vatten AB varit 9 %. 
 Hofors Vatten AB har under året haft 21,7 mnkr i totala kost-
nader var av 8,6 mnkr är kostnader debiterade från Gästrike 
Vatten för drift och skötsel av VA-anläggningarna i Hofors 
kommun. Intäkterna uppgår till 18,5 mnkr. Årets resultat blir 
därmed ett underskott om 3,2 mnkr.

Balanserade vinstmedel 525 035

Erhållet aktieägartillskott 2 724 627

Årets vinst -3 249 662

Kronor 0

Inga vinstmedel finns att disponera
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Balansräkning 2009-12-31 2008-12-31

TILLGÅNGAr

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 4 18 242 653 55 321 583

Maskiner och andra tekniska anl. 5 42 076 053 -

Inventarier 6 882 383 1 129 268

Summa anläggningstillgångar 61 201 089 56 450 851

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 283 782 3 701 497

Fordringar hos Hofors kommun 7 5 788 814 -

Övriga kortfristiga fordringar 14 936  89

Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

 
8

 
667 598

-

Summa omsättningstillgångar 7 755 130 3 701 586

Summa tillgångar 68 956 219 60 152 437

EGET KAPITAL OcH SKULDEr

Eget kapital 9

Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 3 249 662 2 478 096

Årets förlust -3 249 662 -1 953 061

 0 525 035

Summa eget kapital 100 000 625 035

Noter
not 1 redovisnings- och värderingsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överens-
stämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. 

Avgifter
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) får avgifterna 
inte överskrida det som behövs för att täcka kostnader som 
är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. 
Eventuella överuttag/ underuttag ska återföras/belasta abon-
nentkollektivet 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 förp-
liktelse. 
 Bolaget följer BFNAR 2003:3 som anger att en inkomst re-
dovisas som intäkt först då det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna som företaget ska få av transaktionen kommer att 
tillfalla företaget. Årets uppkomna underskott för Hofors 
Vatten AB har täckts dels genom balansering mot ingående 
ovillkorat aktieägartillskott, vilket består av tidigare års överut-
tag sk ”eget kapital” dels genom tillskjutande av skattemedel 
från kommuen som villkorat aktieägartillskott.

Anslutningsavgifter  
Anslutningsavgifterna ska täcka kostnaderna för nyin-
vesteringar i anläggningen samt del av huvudanläggningen, 
administration (såsom fakturering, kommunikation med kund, 
inspektion m m) och räntekostnader för nyanläggning i led-
ningsnätet 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.

Balansräkning forts Not 2009-12-31 2008-12-31

Långfristiga skulder

Skulder till Hofors kommun 7, 10 52 457 579 49 393 392

Summa långfristiga skulder 52 457 579 49 393 392

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 6 683 769 2 770 477

Skulder till koncernföretag 7 176 836 1 381 694

Skulder till Hofors kommun 7, 10 - 2 744 077

Övriga kortfristiga skulder 10, 11 8 921 307 2 738 649

Upplupna kostnader 616 728 499 113

Summa kortfristiga skulder 16 398 640 10 134 010

Summa eget kapital och skulder 68 956 219 60 152 437

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

resultaträkning Not 2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-04 
2008-12-31

Nettoomsättning 2 18 515 197 5 622 004

rörelsens kostnader

Produktionskostnader -3 985 578 -1 097 600

Övriga externa kostnader 3 -13 084 577 -4 936 938

Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar 

  
-3 158 811

 
-840 664

Summa rörelsens kostnader -20 228 966 -6 875 202

rörelseresultat -1 713 769 -1 253 198

resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 16 279 96

Räntekostnader -1 552 172 -699 959

S:a resultat från finansiella poster -1 535 893 -699 863

resultat efter finansiella poster -3 249 662 -1 953 061

Årets förlust -3 249 662 -1 953 061
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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

Fordon 5-10 20-10

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-10 20-10

VA-ledningar 50 2

Byggnader 33 3

VA-verk 25 4

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

Gemensamma kostnader
Gemensamma kostnader från moderbolaget har fördelats uti-
från olika fördelningsnycklar:  
 Personalkostnader har fördelats utifrån tjänstgöringsställe 
för all personal som är driftsrelaterad. För personal som sam-
nyttjas ex kundtjänst, ekonomtjänster, information, samt 
företagets ledning (VD samt tf ledningsgrupp) och kommun-
stöd har kostnaderna fördelats utifrån bedömt nyttjande av 
tjänster. Personalkostnader för funktionen utredning och pro-
jekt har fördelats till det bolag som är direkt kostnadsdrivande.  
 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 årets nettoinvesteringar i VA-anläggningar 
i kommunen.

Ränta 3 % 

Amorteringstakt 3 % per år 

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 erläggas till eller erhållas från 
skatte verket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och 
skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med 
stor säkerhet kommer att fastställas.  
 För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även 
därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. 
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, 
redovisas mot eget kapital.  
 Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas 
inte i resultat- och balansräkningarna. 

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

not 2 nettoomsättning
2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-04 
2008-12-31

Konsumtionsavgifter 13 285 964 4 115 553

Lägenhetsavgifter 4 739 435 1 506 451

Dagvattenavgifter 79 469 -

Övriga avgifter 410 329 -

Summa 18 515 197 5 622 004

not 3 ersättning till revisorerna
2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-04 
2008-12-31

KPMG AB

Revision 18 000 15 000

Andra uppdrag än revisionsuppdraget 18 000 -

Summa 36 000 15 000

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

not 4 byggnader och mark
2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-04 
2008-12-31

Ingående anskaffningsvärden 56 104 977 -

Årets förändringar

Inköp 1 817 786 56 104 977

Omklassificering -37 155 149 -

Utgående ack. anskaffningsvärden 20 767 614 56 104 977

Ingående avskrivningar -783 395 -

Årets förändringar

Omklassificering 296 989 -

Årets avskrivningar -2 038 555 -783 395

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 524 961 -783 395

Utgående restvärde enligt plan 18 242 653 55 321 582

Taxeringsvärden saknas eftersom alla byggnader är klassade som specialenheter.
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not 5 maskiner och andra tekniska anläggningar
2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-04 
2008-12-31

Årets förändringar

Inköp 5 355 248 -

Omklassificering 38 116 118 -

Utgående ack. anskaffningsvärden 43 471 366 0

Årets förändringar

Avskrivningar -1 061 870 -

Omklassificering -333 443 -

Utgående ack. avskrivningar -1 395 313 0

Utgående restvärde enligt plan 42 076 053 0

Omklassificiering av anläggningstillgångar se not 4.

not 6 inventarier
2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-04 
2008-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 186 537 -

Årets förändringar

Inköp 736 015 1 186 537

Omklassificering -960 969 -

Utgående ack. anskaffningsvärden 961 583 1 186 537

Ingående avskrivningar -57 269 -

Årets förändringar

Omklassificeringar 36 454 -

Avskrivningar -58 385 -57 269

Utgående ack. avskrivningar -79 200 -57 269

Utgående restvärde enligt plan 882 383 1 129 268

Omklassificering av anläggningstillgångar se not 4.

not 7 transaktioner med närstående
2009-12-31 2008-12-31

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 koncernredo-
visning upprättas är Gästrike Vatten AB, 556751-1661, Gävle.

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.

Inköp % 36 45

Försäljning % - -

rörelsefordringar avseende närstående

Hofors kommun, fordran avseende 
erhållet aktieägar tillskott och lån

 
7 474 865

 
-

rörelseskulder avseende närstående

Gästrike Vatten AB 176 836 1 381 694

Hofors kommun - 686 019

Summa 176 836 2 067 713

not 10 upplåning 

2009-12-31 2008-12-31

räntebärande skulder

Långfristiga skulder

Skulder till Hofors kommun 52 457 579 49 393 392

Kortfristiga skulder

Checkräk.kredit Gävle kommun (limit 5000 tkr) 8 920 051 2 254 825

Skulder till Hofors kommun* 1 686 051 2 744 077

Summa 10 606 102 4 998 902

Summa räntebärande skulder 63 063 681 54 392 294

* Fordran avseende erh. aktieägartillskott från Hofors kom, med 2 725 tkr har avräk. 
mot skulden i balansräk. men har inte minskat räntebärande skulder enl. ovan.

Förfallotider

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

Skulder till Hofors kommun 45 713 377 43 219 218

Lån till Hofors kommun amorteras med 3 % per år.

not 11 övriga kortfristiga skulder
Bolaget har en checkräkningskredit via Gävle kommun med en limit på 5 000 000 kr. 
 
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse.

Gävle 2010-02-23

Torbjörn Jansson Sören Bergqvist Marie-Louise Dangardt

Hans Larsson Per Tjerneld Mats Rostö 
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats  2010-03-17
KPMG AB,  
Thomas Ljungkrantz,  
Auktoriserad revisor

not 9 förändring av eget kapital
Aktie- 

kapital
Övrigt fritt 
eget kapital

Summa eget 
kapital

Eget kapital 2009-01-01 100 000 525 035 625 035

Erhållet villkorat 
aktieägartillskott

 
-

 
2 724 627

 
2 724 627

Årets förlust - -3 249 662 -3 249 662

Eget kapital 2009-12-31 100 000 0 100 000

villkorat aktieägartillskott 
Hofors kommun har beviljat ett villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 2 724 627 kr.

not 7 transaktioner med närstående, forts   
Lån från närstående

2009-12-31 2008-12-31

Lån från Hofors kommun:

Ingående balans 51 451 450 -

Nyupptagna lån 4 750 238 51 451 450

Amortering -2 058 058 -

Utgående balans 54 143 630 51 451 450

not 8 förutbetalda kostn. och upplupna intäkter
Upplupna intäkter  465 241  -

Övriga poster  202 357 -

667 598 0
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Investeringar
Årets investeringar uppgår till 6,6 mnkr detta utgörs av förny-
elseinvesteringar i befintliga anläggningar och verk. 
 Av årets totala investeringar är det 1 077 248 kr som är 
pågående arbeten.

Anläggningstillgångarnas  
framtida behov av investeringar
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. 
 Ombyggnation av reningsverket i Ockelbo för att öka 
driftsäkerheten kommer att slutföras under 2010. Totala in-
vesteringsvolymen för åtgärder kommer att uppgå till 6 mnkr. 
Digitalisering av styr- & reglerutrustning samt övervaknings-
system för att optimera driften och kommunikationen 
med anläggningar i ytterområden kommer att fortgå under 
planeringsperioden. 
 De återkommande kvalitetsproblemen med otjänligt vatten 
som följd kräver omfattande insatser i ledningsnät, distribu-
tionsanläggningar och verk, detta har påbörjats under 2009 
men kommer att fortgå under hela planeringsperioden. De 
allvarliga brister som framkommer vid den pågående period-
iska besiktningen av anläggningar ovan jord måste åtgärdas 
under 2010. 
 Problem rörande vattenkvalitet, in- och utläckage, 
bräddningar, källaröversvämningar mm. Förnyelse- och under-
hållsinsatser på ledningsnätet prioriteras utifrån en bedömn-
ing av konsekvenser, antal driftstörningar, kostnader och 
miljöeffekter. Det finns inget ekonomiskt utrymme 2010 för 
att vidta några planerade åtgärder av ledningsnätet.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

OcKELBO vATTEN AB
Org nr 556751-6454
Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01—2009-12-31. 
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. 
 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.

 
Förvaltningsberättelse
Ockelbo Vatten AB är huvudman för den allmänna vatten-
försörjningen och avloppshanteringen i Ockelbo kommun, in-
nefattande vattenproduktion och distribution, avledning och 
rening av spillvatten samt omhändertagande av vid reningen 
avskiljt slam. Verksamheten sköts av det regionala VA-bolaget 
Gästrike Vatten AB. Gästrike Vatten AB är moderbolag i kon-
cernen där Ockelbo kommun äger 10 % av aktierna. Ockelbo 
Vatten AB är ett dotterbolag och äger alla VA-anläggningar 
för kommunalt VA i Ockelbo kommun. 
 Verksamheten är tillståndspliktig då VA-verksamheten är 
miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Separat miljöbok-
slut upprättas och inlämnas till tillsynsmyndigheten. 

Ägarförhållanden
Ockelbo Vatten AB är dotterbolag till Gästrike Vatten AB som 
äger 99 % av aktierna. Ockelbo kommun äger resterande 1 % av 
aktierna. Ledamöter i bolagets styrelse är företrädare för kom-
munen. Genom bolaget tillförsäkras kommunen ägandet av 
sina anläggningar och kan själva besluta om sina utbyggnads-
planer. Kommunen är borgenär för sitt anläggningsbolag. 
Samtliga ledamöter i styrelsen för Ockelbo Vatten AB tillsätts 
av Ockelbo kommun. Fullmäktige i Ockelbo kommun fast-
ställer VA-taxa, ABVA (Allmänna Bestämmelser för Vatten 
och Avlopp) samt verksamhetsområde för kommunalt vatten 
och avlopp i Ockelbo kommun.

Taxor
Brukarna debiteras enligt taxa fastställd av fullmäktige. En ny 
taxekonstruktion och ABVA 09 gäller från 2009-01-01 enligt 
fullmäktige beslut. VA-taxan består av två delar, anläggnings-
avgift (engångsavgift) och brukningsavgift (periodiska av-
gifter). Brukningsavgifterna för Ockelbo Vatten AB har höjts 
från den 1 juni i enlighet med beslut i fullmäktige i Ockelbo 
kommun. Brukningsavgifterna ska täcka kostnaderna för drift 
och underhåll av VA-anläggningarna. Anläggningsavgifterna 
för Ockelbo Vatten AB har varit oförändrade under året. 
Anläggningsavgiften ska motsvara fastighetens andel av kost-
naden för att ordna den allmänna VA-anläggningen.

Intäkter och kostnader
Direkta kostnader som rör anläggningarna bokförs på Ockelbo 
Vatten AB. Kostnader som är hänförbara till resurser som 
nyttjas gemensamt genom Gästrike Vatten AB och som inte är 
direkt hänförbara till ett specifikt anläggningsbolag fördelas 
till anläggningsbolagen genom en kostnadsfördelning enligt 
fördelningsnyckel fastställd av styrelsen i Gästrike Vatten AB. 
För år 2009 har fördelningsnyckeln för Ockelbo Vatten AB 
varit 5 %. Ockelbo Vatten AB har under året haft 11,2 mnkr i 
totala kostnader var av 4,8 mnkr är kostnader debiterade från 
Gästrike Vatten för drift och skötsel av VA-anläggningarna 
i Ockelbo kommun. Intäkterna uppgår till 9,3 mnkr. Årets 
resultat blir därmed ett underskott om 1,9 mnkr.

Balanserade vinstmedel -

Erhållet villkorat aktieägartillskott 1 934 329

Årets förlust -1 934 329

Kronor
Inga vinstmedel finns att disponera.

0
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Balansräkning 2009-12-31 2008-12-31

TILLGÅNGAr

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 4 10 881 311 19 491 855

Maskiner och andra tekniska anl. 5 12 942 570 -

Inventarier 6 620 767 -

Summa anläggningstillgångar 24 444 648 19 491 855

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 097 738 543 177

Fordringar hos Ockelbo kommun 7 5 650 632 -

Övriga kortfristiga fordringar 82 344  1 356 763

Summa omsättningstillgångar 6 830 714 1 899 940

Summa tillgångar 31 275 362 21 391 795

EGET KAPITAL OcH SKULDEr

Eget kapital 8

Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 1 934 329 1 028 333

Årets förlust -1 934 329 -1 028 333

0 0

Summa eget kapital 100 000 100 000

Noter
not 1 redovisnings- och värderingsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överens-
stämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd.

Avgifter
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) får avgifterna 
inte överskrida det som behövs för att täcka kostnader som 
är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. 
Eventuella överuttag/ underuttag ska återföras/belasta abon-
nentkollektivet inom tre år från det att dessa uppstått genom 
återbetalning som ex taxesänkning alternativt taxehöjning 
för att uppnå kostnadstäckning. Om inkomsterna från av-
gifterna överskrider kostnaderna föreligger följaktligen en legal 
förpliktelse.

Bolaget följer BFNAR 2003:3 som anger att en inkomst re-
dovisas som intäkt först då det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna som företaget ska få av transaktionen kommer att 
tillfalla företaget. För Ockelbo Vatten AB har kostnadstäck-
ning uppnåtts genom tillskjutande av skattemedel från kom-
munen genom aktieägartillskott.

Anslutningsavgifter 
Anslutningsavgifterna ska täcka kostnaderna för nyinvestering-
ar i anläggningen samt del av huvudanläggningen, administra-
tion (såsom fakturering, kommunikation med kund, inspektion 
m m) och räntekostnader för nyanläggning i ledningsnätet 
och del av huvudanläggning. Avskrivningstiden för lednings-
nät inkl. anläggning kopplad till ledningsnätet är 25-50 år. 
Anslutningsavgiften intäktsförs enligt matchningsprincipen 
vilket innebär att den möter kapitalkostnaderna som är hänför-
bara 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 2009-12-31 2008-12-31

Långfristiga skulder

Skulder till Ockelbo kommun 7, 9 22 942 204 18 579 498

Summa långfristiga skulder 22 942 204 18 579 498

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 884 780 620 502

Skulder till koncernföretag 7 32 909 1 054 161

Skulder till Ockelbo kommun 7, 9 - 36 117

Övriga kortfristiga skulder 9, 10 4 181 576 222 295

Upplupna kostnader 1 133 893 779 222

Summa kortfristiga skulder 8 233 158 2 712 297

Summa eget kapital och skulder 31 275 362 21 391 795

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

resultaträkning Not 2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-11 
2008-12-31

Nettoomsättning 2 9 262 505 3 002 802

rörelsens kostnader

Produktionskostnader -1 148 735 -430 580

Övriga externa kostnader 3 -7 805 011 -2 825 797

Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar 

  
-1 321 448

 
-482 484

Övriga rörelsekostnader -297 727 -

Summa rörelsens kostnader -10 572 921 -3 738 861

rörelseresultat -1 310 416 -736 059

resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 11 690 696

Räntekostnader -635 603 -292 970

S:a resultat från finansiella poster -623 913 -292 274

resultat efter finansiella poster -1 934 329 -1 028 333

Årets förlust -1 934 329 -1 028 333
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År 

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

VA-ledningar 8-46

För anläggningstillgångar som anskaffats under året, tillämpas nedanstående avskrivningstider.

Typ av anläggning År %

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 kostnader
Gemensamma kostnader från moderbolaget har fördelats  
utifrån olika fördelningsnycklar:

Personalkostnader har fördelats utifrån tjänstgöringsställe 
för all personal som är driftsrelaterad. För personal som sam-
nyttjas ex kundtjänst, ekonomtjänster, information, samt 
företagets ledning (VD samt tf ledningsgrupp) och kommun-
stöd har kostnaderna fördelats utifrån bedömt nytt jande av 
tjänster. Personalkostnader för funktionen utredning och pro -
jekt har fördelats till det bolag som är direkt kostnads drivande.

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 årets nettoinvesteringar i VA-anläggningar 
i kommunen.

Ränta 3,10 % 

Amorteringstakt 3,125 % per år 

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 erläggas till eller erhållas från 
skatte verket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och 
skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med 
stor säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även 
därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. 
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, 
redovisas mot eget kapital.

Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas 
inte i resultat- och balansräkningarna.

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

not 2 nettoomsättning
2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-11 
2008-12-31

Konsumtionsavgifter 6 684 997 2 257 851

Lägenhetsavgifter 2 456 409 744 951

Dagvattenavgifter 55 139 -

Övriga intäkter 65 960 -

Summa 9 262 505 3 002 802

not 3 ersättning till revisorerna
2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-11 
2008-12-31

KPMG AB

Revision 18 000 15 000

Andra uppdrag än revisionsuppdraget 18 000 -

Summa 36 000 15 000

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

not 4 byggnader och mark
2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-11 
2008-12-31

Ingående anskaffningsvärden 19 974 339 -

Årets förändringar

Inköp 733 181 19 974 339

Omklassificering till maskiner  
och andra tekniska anläggningar 

 
-8 886 744

 
-

Utgående ack. anskaffningsvärden 11 820 776 19 974 339

Ingående avskrivningar -482 484 -

Årets förändringar

Omklassificering till maskiner  
och andra tekniska anläggningar

 
252 527

-

Årets avskrivningar -709 508 -482 484

Utgående ackumulerade avskrivningar -939 465 -482 484

Utgående restvärde enligt plan 10 881 311 19 491 855

Taxeringsvärden saknas eftersom alla byggnader är klassade som specialenheter.
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not 5 maskiner och andra tekniska anläggningar
2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-11 
2008-12-31

Årets förändringar

Inköp 5 399 515 -

Årets statliga stöd -225 000 -

Utrangeringar -300 000 -

Omklassificering från byggnader och mark 8 886 744 -

Utgående ack. anskaffningsvärden 13 761 259 0

Årets förändringar

Utrangeringar 2 273 -

Avskrivningar -568 431 -

Omklassificering från byggnader och mark -252 531 -

Utgående ack. avskrivningar -818 689 0

Utgående restvärde enligt plan 12 942 570 0

not 6 inventarier
Årets förändringar

Inköp 664 275 -

Utgående ack. anskaffningsvärden 664 275 0

Årets förändringar - -

Avskrivningar -43 508 -

Utgående ack. avskrivningar -43 508 0

Utgående restvärde enligt plan 620 767 0

not 7 transaktioner med närstående
2009-12-31 2008-12-31

Uppgifter om moderföretaget

Moderföretag i den största koncern där Ockelbo Vatten AB är dotterföretag 
och koncernredovisning upprättas är Ockelbo kommun, 212000-2288. 
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 % 41 44

Försäljning % - -

rörelsefordringar avseende närstående

Ockelbo kommun, fordran  
avseende erhållet aktieägartillskott

 
2 962 662

 
1 028 333

Ockelbo kommun, övriga fordringar 4 952 941 -

7 915 603 1 028 333

rörelseskulder avseende närstående

Ockelbo kommun 900 590 290 305

Gästrike Vatten AB 32 909 1 054 160

Summa 933 499 1 344 465

not 9 upplåning
räntebärande skulder 
Långfristiga skulder

  

Skulder till Ockelbo kommun 22 942 204 18 579 498

Summa 22 942 204 18 579 498

Kortfristiga skulder  

Skulder till Ockelbo kommun* 1 364 381 774 146

Checkräkningskredit Gävle  
kommun (limit 5 000 tkr)

 
4 180 188

 
-

Summa 5 544 569 774 146

Summa räntebärande skulder 28 486 773 19 353 644

* Fordran avseende erhållet aktieägartillskott från Ockelbo kommun med 2 648 tkr har avräknats 
mot skulden i balansräkningen men har inte minskat räntebärande skulder enligt ovan.

Förfallotider

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

Skulder till Ockelbo kommun 19 903 884 16 257 061

Summa 19 903 884 16 257 061

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

not 10 övriga kortfristiga fordringar
Bolaget har en checkräkningskredit via Gävle kommun med en limit på 5 000 000 kr.
 
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse.

not 7 transaktioner med närstående  forts 
Lån från närstående

2009-12-31 2008-12-31

Lån från Ockelbo kommun:

Ingående balans 19 353 644 -

Nyupptagna lån 4 952 941 19 353 644

Utgående balans 24 306 585 19 353 644

not 8 förändring av eget kapital
Aktie- 

kapital
Fritt eget 

kapital
Summa eget 

kapital

Eget kapital 2009-01-01 100 000 - 100 000

Erhållet villkorat aktieägartill-
skott från Ockelbo kommun

 
-

 
1 934 329

 
1 934 329

Årets förlust - -1 934 329 -1 934 329

Eget kapital 2009-12-31 100 000 0 100 000

Aktiekapitalet består av 100 aktier.

villkorat aktieägartillskott 
Ockelbo kommun har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 2 700 316 kr.

Gävle 2010-02-08

Magnus Jonsson 
Ordförande

Kjell-Arne Persson

Thorsten Åstrand Mats Rostö 
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2010-03-17

KPMG AB,  
Thomas Ljungkrantz 
Auktoriserad revisor
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Investeringar
Investeringarna uppgår till 6,2 mnkr. Av årets investeringar 
har knappt 3 mnkr använts för förnyelse av VA-ledningar och 
drygt 3 mnkr har använts till förnyelseinvesteringar i befintliga 
anläggningar ovan jord som verk och pumpstationer. 
 Av årets totala investeringar är det 3 144 391 kr som är 
pågående arbeten.

Anläggningstillgångarnas  
framtida behov av investeringar 
En VA-plan 2030 har påbörjats för att arbeta fram långsiktigt 
hållbara VA-lösningar. Den kommer att ligga till grund för 
fortsatt förnyelse och underhållsarbete. Det åldrande lednings-
nätet och de inom vissa områden långa uppehållstiderna i 
de grova ledningarna för dricksvatten kräver återkommande 
underhållsinsatser för att säkerställa att livsmedelskvaliteten 
upprätthålls. Ledningarnas överdimensionering beror på att 
ledningsnätet ursprungligen dimensionerades för att klara även 
brandsläckning, en större befolkningstillväxt än vad som skett 
och en ökad vattenförbrukning per person och dygn. 
 Förnyelse- och underhållsinsatser på ledningsnätet ska 
prioriteras utifrån en bedömning av konsekvenser, antal drift-
störningar, kostnader och miljöeffekter. 
 Riksdagen har som krav att före 2015 ska 60 % av fosforn i 
avlopp återföras till produktiv mark. Det innebär att fosforn 
måste återföras i form av slam från reningsverken vilket ställer 
krav både på kvalitet och hygien, något som kommer att kräva 
stora arbetsinsatser, framför allt i form av uppströmsarbete 
(åtgärder vid föroreningens källa).

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

ÄLvKArLEBY vATTEN AB
 
Org.nr 556751-2248
Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01—2009-12-31. 
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. 
 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.

 
Förvaltningsberättelse
Älvkarleby Vatten AB är huvudman för den allmänna vatten-
försörjningen och avloppshanteringen i Älvkarleby kommun, 
innefattande vattenproduktion och distribution, avledning och 
rening av spillvatten samt omhändertagande av vid reningen 
avskiljt slam. Verksamheten sköts av det regionala VA-bolaget 
Gästrike Vatten AB. Gästrike Vatten AB är moderbolag i kon-
cernen där Älvkarleby kommun äger 10 % av aktierna. Älvkar-
leby Vatten AB är ett dotterbolag och äger alla VA-anläggnin-
gar för kommunalt VA i Älvkarleby kommun. 
 Verksamheten är tillståndspliktig då VA-verksamheten är 
miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Separat miljöbok-
slut upprättas och inlämnas till tillsynsmyndigheten.

Ägarförhållanden
Älvkarleby Vatten AB är dotterbolag till Gästrike Vatten AB 
som äger 99 % av aktierna. Älvkarleby kommun äger resterande 
1 % av aktierna. Ledamöter i bolagets styrelse är företrädare 
för kommunen. Genom bolaget tillförsäkras kommunen 
ägandet av sina anläggningar och kan själva besluta om sina 
utbyggnads planer. Kommunen är borgenär för sitt anläggn-
ingsbolag. Samtliga ledamöter i styrelsen för Älvkarleby Vatten 
AB tillsätts av Älvkarleby kommun. Fullmäktige i Älvkarleby 
kommun fastställer VA-taxa, ABVA (Allmänna Bestämmelser 
för Vatten och Avlopp) samt verksamhetsområde för kommun-
alt vatten och avlopp i Älvkarleby kommun.

Taxor
Brukarna debiteras enligt taxa fastställd av fullmäktige. En 
ny taxekonstruktion och ABVA 09 gäller från 2009-01-01 
enligt fullmäktige beslut. VA-taxan består av två delar, anläg-
gningsavgift (engångsavgift) och brukningsavgift (periodiska 
avgifter). Brukningsavgifterna för Älvkarleby Vatten AB 
har höjts från den 1 maj i enlighet med beslut i full mäktige 
i Älvkarleby kommun. Brukningsavgifterna ska täcka 
kostnaderna för drift och underhåll av VA-anläggningarna. 
Anläggningsavgifterna för Älvkarleby Vatten AB har varit 
oförändrade under året. Anläggningsavgiften ska motsvara 
fastighetens andel av kostnaden för att ordna den allmänna 
VA-anläggningen.

Intäkter och kostnader
Direkta kostnader som rör anläggningarna bokförs på Älvkar-
leby Vatten AB. Kostnader som är hänförbara till resurser som 
nyttjas gemensamt genom Gästrike Vatten AB och som inte är 
direkt hänförbara till ett specifikt anläggningsbolag fördelas 
till anläggningsbolagen genom en kostnadsfördelning enligt 
fördelningsnyckel fastställd av styrelsen i Gästrike Vatten AB. 
För år 2009 har fördelningsnyckeln för Älvkarleby Vatten AB 
varit 8 %. Älvkarleby Vatten AB har under året haft 22,2 mnkr 
i totala kostnader var av 7,3 mnkr är kostnader debiterade från 
Gästrike Vatten för drift och skötsel av VA-anläggningarna i 
Älvkarleby kommun. Intäkterna uppgår till 22,7 mnkr. Årets 
resultat blir därmed ett överskott om 0,5 mnkr.

Årets vinst 544 711

Kronor 544 711

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så  
att återbetalning av villkorat aktieägartillskott

 
544 711

Kronor 544 711
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Balansräkning 2009-12-31 2008-12-31

TILLGÅNGAr

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 4 8 555 438 59 657 156

Maskiner och andra tekniska anl. 5 52 293 830 -

Inventarier 6 2 402 265 736 667

Summa anläggningstillgångar 63 251 533 60 393 823

 
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 571 630 1 876 157

Fordringar hos Älvkarleby kommun 7, 8 1 284 383 -

Fordringar hos koncernföretag 7 20 844 -

Övriga kortfristiga fordringar 9 146 520  784 296

Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

 
71 332

 
-

Summa omsättningstillgångar 3 094 709 2 660 453

Summa tillgångar 66 346 242 63 054 276

 
EGET KAPITAL OcH SKULDEr

Eget kapital 10

Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst - 1 408 786

Årets resultat 544 711 -1 408 786

 544 711 0

Summa eget kapital 644 711 100 000

Noter
not 1 redovisnings- och värderingsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överens-
stämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd.

Avgifter
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) får avgifterna 
inte överskrida det som behövs för att täcka kostnader som 
är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. 
Eventuella överuttag/underuttag ska återföras/belasta 
abonnent kollektivet inom tre år från det att dessa uppstått 
genom återbetalning som ex taxesänkning alternativt taxe-
höjning för att uppnå kostnadstäckning. Om inkomsterna 
från avgifterna överskrider kostnaderna föreligger följaktligen 
en legal förpliktelse. 

Bolaget följer BFNAR 2003:3 som anger att en inkomst 
redo visas som intäkt först då det är sannolikt att de ekonomi-
ska fördelarna som företaget ska få av transaktionen kommer 
att tillfalla företaget. För Älvkarleby Vatten AB har överuttag 
skett under året, detta kommer att balanseras mot delar av det 
villkorade aktieägartillskott Älvkarleby kommun tidigare har 
tillskjutit.

Anslutningsavgifter  
Anslutningsavgifterna ska täcka kostnaderna för nyin-
vesteringar i anläggningen samt del av huvudanläggningen, 
administration (såsom fakturering, kommunikation med kund, 
inspektion m m) och räntekostnader för nyanläggning i led-
ningsnätet 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. 

Balansräkning forts Not 2009-12-31 2008-12-31

Långfristiga skulder

Skulder till Älvkarleby kommun 7, 8 59 402 289 58 326 250

Summa långfristiga skulder 59 402 289 58 326 250

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 088 709 929 501

Skulder till koncernföretag 7 - 1 118 975

Skulder till Älvkarleby kommun 7, 8 - 1 297 532

Övriga kortfristiga skulder 9 809 191 789 801

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

 
1 401 342

 
492 217

Summa kortfristiga skulder 6 299 242 4 628 026

Summa eget kapital och skulder 66 346 242 63 054 276

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

resultaträkning Not 2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-04 
2008-12-31

Nettoomsättning 2 22 747 376 6 000 357

rörelsens kostnader

Produktionskostnader -5 075 840 -1 251 158

Övriga externa kostnader 3 -12 196 331 -4 127 492

Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar 

  
-3 361 666

 
-1 117 181

Summa rörelsens kostnader -20 633 837 -6 495 831

rörelseresultat 2 113 539 -495 474

resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 42 605 118

Räntekostnader -1 611 433 -913 430

S:a resultat från finansiella poster -1 568 828 -913 312

resultat efter finansiella poster 544 711 -1 408 786

Årets resultat 544 711 -1 408 786
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År 

Inventarier 1-10

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

VA-ledningar 8-34

För anl.tillgångar som anskaffats under året, tillämpas nedanstående avskrivningstider.

Typ av anläggning År %

Inventarier 3-10 33-10

VA-ledningar 50 2

Byggnader 33 3

VA-verk 25 4

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

Gemensamma kostnader
Gemensamma kostnader från moderbolaget har fördelats uti-
från olika fördelningsnycklar: 

Personalkostnader har fördelats utifrån tjänstgöringsställe 
för all personal som är driftsrelaterad. För personal som sam-
nyttjas ex kundtjänst, ekonomtjänster, information, samt 
företagets ledning (VD samt ledningsgrupp) och kommun stöd 
har kostnaderna fördelats utifrån bedömt nyttjande av tjänster. 
Personalkostnader för funktionen utredning och projekt har 
fördelats till det bolag som är direkt kostnadsdrivande. 
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 årets nettoinvesteringar i kommunalt 
VA i Älvkarleby kommun.

Ränta snitt 3 % 

Amorteringstakt 3 % per år 

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 före-
tagets bedömning skall erläggas 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
Avskrivningar på anläggningstillgångar i resultaträkningen 
belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan från 
anskaffningstillfället. Alla anläggningar som har överläts till 
bolaget från kommunen per 2008-09-01 överläts till bokfört 
restvärde per 2008-09-01. Taxeringsbeslut för 2009 års taxering 
innebär fastighetstaxering där 20 % av fastighetens bokförda 
anskaffningsvärde är att betrakta som mark och utgör därmed 
ej underlag för avskrivningar var med omklassificering av fas-
tigheten har gjorts så att fastighetstaxeringen följs. 

Vid anskaffning av tillgången i samband med bolagets 
bildande har den ekonomiska livslängden bedömts att i stort 
följa tidigare planenlig avskrivning, vilken är beräknad på 
ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas 
bedömda ekonomiska livslängd. Detta medför att anläggnings-
tillgångarna har olikartade avskrivningstider för samma typ av 
anläggningar. Följande avskrivningstider har använts.

not 2 nettoomsättning
2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-04 
2008-12-31

Anslutningsavgifter - 85 511

Konsumtionsavgifter 22 747 376 5 914 846

Summa 22 747 376 6 000 357

not 3 ersättning till revisorerna
2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-04 
2008-12-31

KPMG AB

Revision 18 000 15 000

Andra uppdrag än revisionsuppdraget 18 000 -

Summa 36 000 15 000

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

not 4 byggnader och mark
2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-04 
2008-12-31

Ingående anskaffningsvärden 60 623 559 -

Årets förändringar

Inköp 233 019 60 623 559

Omklassificering till maskiner  
och andra tekniska anläggningar 

 
-51 414 741

 
-

Utgående ack. anskaffningsvärden 9 441 837 60 623 559

Ingående avskrivningar -966 403 -

Årets förändringar

Årets avskrivningar -793 021 -966 403

Omklassificering till maskiner  
och andra tekniska anläggningar

873 025 -

Utgående ackumulerade avskrivningar -886 399 -966 403

Utgående restvärde enligt plan 8 555 438 59 657 156

Taxeringsvärden saknas eftersom alla byggnader är klassade som specialenheter.



52 53 Älvkarleby Vatten AB  
Org nr 556751-2248

not 5 maskiner och andra tekniska anläggningar
2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-04 
2008-12-31

Årets förändringar

Inköp 4 221 694 -

Omklassificering från byggnader och mark 51 414 741 -

Utgående ack. anskaffningsvärden 55 636 435 0

Årets förändringar

Avskrivningar -2 469 580 -

Omklassificering från Byggnader, mark -873 025 -

Utgående ack. avskrivningar -3 342 605 0

Utgående restvärde enligt plan 52 293 830 0

not 6 inventarier
2009-01-01 
2009-12-31

2008-02-04 
2008-12-31

Ingående anskaffningsvärden 887 445 -

Årets förändringar

Inköp 1 764 662 887 445

Utgående ack. anskaffningsvärden 2 652 107 887 445

Ingående avskrivningar -150 778 -

Årets förändringar

Avskrivningar -99 064 -150 778

Utgående ack. avskrivningar -249 842 -150 778

Utgående restvärde enligt plan 2 402 265 736 667

not 7 transaktioner med närstående
2009-12-31 2008-12-31

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 % 33 43

Försäljning % 18 4

rörelsefordran avseende närstående

Älvkarleby kommun, 3 177 358 1 408 786

Gästrike Vatten AB 20 844 -

3 198 202 1 408 786

rörelseskulder avseende närstående

Älvkarleby kommun - 902 414

Gästrike Vatten AB - 1 118 975

Summa 0 2 021 389

not 10 förändring av eget kapital 

Aktiekapital Övrigt fritt 
eget kapital

Summa eget 
kapitakl

Eget kapital 2009-01-01 100 000 - 100 000

Årets vinst - 544 711 544 711

Eget kapital 2009-12-31 100 000 544 711 644 711

Aktiekapitalet består av 100 aktier. 
 
villkorat aktieägartillskott 
Älvkarleby kommun har lämnat villkorat aktieägartillskott  
som uppgår till totalt 1 112 380 kr. 
 
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse.

Gävle 2010-02-24

Kurt Andersson Bo Janzon

Inga-Lill Tegelberg Mats Rostö 
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2010-03-17

KPMG AB,  
Thomas Ljungkrantz 
Auktoriserad revisor

not 7 transaktioner med närstående  forts 
Lån från närstående

2009-12-31 2008-12-31

Lån från Älvkarleby kommun:

Ingående balans 60 130 154 -

Nyupptagna lån 2 969 014 60 130 154

Amortering -1 803 905 -

Utgående balans 61 295 263 60 130 154

not 8 upplåning
räntebärande skulder 
Långfristiga skulder

  

Skuld till Älvkarleby kommun 59 402 289 58 326 250

Kortfristiga skulder  

Skulder till Älvkarleby kommun 1 892 975 1 803 905

Summa räntebärande skulder 61 295 264 60 130 155

* Kortfristig skuld 1.892.975 kr har i balansräkningen  
avräknats mot Fordran Älvkarleby kommun.

Förfallotider

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

Skulder till Älvkarleby kommun 51 830 389 51 110 631

Lån till Älvkarleby kommun amorteras med 3% per år.

not 9 övriga kortfristiga fordringar
Bolaget har en checkräkningskredit via Gävle kommun med en limit på 5 000 000 kr.
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Årsredovisning och koncernredovisning  
för räkenskapsåret 2009-01-01 – 2009-12-31

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, 2010
Produktion: Sandbacka Grafiska  
i samarbete med Gästrike Vatten

Foto: Gästrike Vatten, karl albin,  Jennifer Kearey, 
w© Per Magnus Persson/Johnér Bildbyrå

Tryck: AB Sandvikens Tryckeri 

Begreppsförklaring
Anslutningsavgift En engångsavgift för att anskuta 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 I detta sammanhang, 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.

Rötning Vid slamrötning sker en mikrobiologisk nedbrytning av organi-
ska material i syrefri miljö. Vid rötmning bildas biogas som i 
huvudsak består av koldioxis och jmetan. Biogasen används till 
el- och värmeproduktion.

Servis Samtliga fastigheter är anslutna via servisledningar till Gävle 
Vattens huvudledningar.

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