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Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän för VA-
anläggningarna i Älvkarleby, Hofors, Ockelbo och Gävle kommuner svara för driften av den allmänna 
vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna.

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

Ägarförhållanden och koncernstruktur

Moderbolaget ägs gemensamt av de kommunala vattenbolagen. Gävle kommun äger 70 % av 
aktierna och Hofors, Ockelbo samt Älvkarleby kommuner äger 10 % var. Dotterbolagen Gävle 
Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB och Älvkarleby Vatten AB ägs till 99 % av 
Gästrike Vatten AB och resterande procent innehas av respektive kommun. 

Varje kommun styr 100 % av rösterna i dotterbolaget och styrelserna är utsedda av 
kommunfullmäktige i respektive kommun. Dotterbolagen äger och förvaltar VA-anläggningarna i 
respektive kommun och är därmed huvudman.

Gästrike Vatten AB har full kostnadstäckning från sina döttrar. Om något av dotterbolagen går med 
underskott har den kommun som äger dotterbolaget skyldighet att skjuta till kapital. 

Koncernstrukturen ger samordningsfördelar samtidigt som varje kommun har kontroll över sina 
anläggningar, utbyggnadsplaner och nivån på sin VA-taxa. Styrkan är att investeringar kan 
samordnas och resurser som till exempel vattentäkter, anläggningar och medarbetare kan nyttjas 
optimalt. Det ger en långsiktigt kostnadseffektiv och hållbar VA-försörjning som kan möta de ökade 
krav som ställs på verksamheten genom EU-direktiv och lagar.

Organisation

Under 2015 har vi gjort en organisationsöversyn hur vi möter kund och hur arbetssätten ser ut. Syfte 
med organisationsändringen är att vi ska öka tillgängligheten och hantera kundärenden från 
inkommande till utgående, korta ledtider och därmed öka kvaliteten i vårt kundbemötande. Den 
förändrade organisationen träder i kraft till årsskiftet 2015/2016. Att ha ett tydlig och lättillgänglig 
kontaktyta där kunden enkelt kan hitta företagets kontaktuppgifter är en grundförutsättning för en 
fungerande kundtjänst. Kontaktytor som mejl, telefon, formulär, sociala medier med mera ger 
kunden flera valmöjligheter till att ta kontakt med oss och skapar därigenom ett förtroende från 
kundens sida. Den nya organisationen kommer på ett mer effektivt sätt kunna tillmötesgå våra 
kunder samt underlätta för organisationen genom att effektivisera handläggning av kundens frågor.
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Målinriktat arbete

Bolagets målinriktade arbete sker enligt modellen balanserat styrkort och vi har fyra perspektiv:

• Medborgare och kunder
• Medarbetare
• Hållbart samhälle 
• Ekonomi

Medborgare och kunder Målen sätter medborgaren och kunden i fokus. Gästrike Vatten med 
dotterbolag ska leverera god service och hög kvalitet inom de tjänster som ligger i vårt uppdrag. 
Gästrike Vatten genomför kundundersökningar för att ta reda på hur medborgare och kunder 
upplever tjänsterna. Vi gör även uppföljningar av de volymmål vi har på våra tjänster. 
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Medarbetare Målen utgår från arbetsgivarens och arbetstagarens synvinkel. Gästrike Vatten ska 
vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare som tar ansvar i varje 
situation. Vårt ledarskap ska ge utrymme för individens och verksamhetens utveckling. För att få 
svar på om utvecklingen går åt rätt håll och att målen uppfylls genomförs bland annat en 
medarbetarundersökning årligen. Utifrån svaren ska handlingsplaner med aktiviteter genomföras för 
att ständigt höja nivån.

Hållbart samhälle Målen utgår från att det arbete Gästrike Vatten gör ska hålla hög kvalitet och 
vara rätt anpassat utifrån uppställda krav och förväntningar. Processer ska utvecklas och 
effektiviseras för att ge de bästa förutsättningarna för ett långsiktigt hållbart samhälle. Viktiga 
områden för ett hållbart samhälle är vår miljö, en infrastruktur som anpassas till boende och arbete 
men också för att näringslivet ska kunna utvecklas. För att få svar på om vårt arbete är effektivt och 
håller hög kvalitet görs löpande mätningar och analyser av resultat, kvalitet och effektivitet.

Ekonomi Målen ska säkerställa en god ekonomisk balans och att verksamheten bedrivs 
ändamålsenligt och kostnadseffektivt. En god styrning och kontroll är en förutsättning för att ge en 
rättvisande bild av verksamheten.

De strategiska målen för bolaget gäller för perioden 2015-2018. 

· Medborgare och kunder har förtroende för våra VA-tjänster
Säkra leveranser av god kvalitet ger medborgare och kunder en trygg VA-försörjning. Hög 
tillgänglighet och en enkel och tydlig kommunikation ger en god service.

· Gästrike Vatten är en attraktiv arbetsgivare
Stolta medarbetare är delaktiga och bidrar till bolagets framgångar. Kompetensutveckling och 
tydliga befogenheter ger medarbetarna trygghet i sina roller. Ett starkt varumärke är grunden för 
framtida behov av kompetens och god kännedom om Gästrike Vatten.

· Gästrike Vatten har en långsiktigt hållbar VA-försörjning
Organisationens minskade miljöpåverkan och goda hushållning av resurser ger en trygg och 
långsiktig VA-försörjning. Gästrike Vatten tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. En långsiktigt hållbar VA-försörjning styrs av 
vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

· Alla bolag uppfyller självkostnadsprincipen
Bolagen tar ut avgifter som motsvarar VA-verksamhetens nödvändiga kostnader. Varje generation 
bär sina egna kostnader för nyttjande av VA-verksamheten.

Målen har revideras för perioden 2016-2019 utifrån förändrade krav och måluppfyllelse samt 
förändrade förutsättningar. 
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Målmodell

Målarbete

Medborgare och kunder har förtroende för våra VA-tjänster
Säkra leveranser av god kvalitet ger medborgare och kunder en trygg VA-försörjning. Hög 
tillgänglighet och en enkel och tydlig kommunikation ger en god service.

”Sveriges godaste kranvatten”? Riktigt så långt räckte vi inte, men vattnet i Älvkarleby vann 
regionsfinalen och Gävles vatten fick ett hedersomnämnanande vid deltävling i Örebro 
mot 20 andra kommuner i den nationella dricksvattentävlingen. Detta är ett av flera sätt där vi 
kommunicerar vårt budskap om ”vattnets värde” något som tas för givet, att det alltid finns och 
fungerar dygnet runt året om, och vad vi gör för att det ska vara möjligt.

Vi har under året arbetat med information och kommunikation dels genom nyhetsbrev och andra 
utskick dels genom SMS-tjänst, som vi främst nyttjar vid avbrott eller störningar i VA-leveranser ut 
till kund. Vi har fått mycket bra respons. Vid normalt underhållsarbete på ledningsnätet aviserar vi 
berörda kunder minst 1 dag innan arbetet påbörjas för att påverkan för kunden ska bli så liten som 
möjligt, under året har vi skickat ut mer än 52 000 sms till nästan 21 000 kunder. 

Resultatet från årets kundenkät visar på att våra kunder i stort är nöjda eller mycket nöjda med oss 
som leverantör. Enkäten består av tre block; vatten, avlopp samt leverans av VA-tjänster. Nöjdheten 
med de olika blocken skiljer sig något åt i kommunerna och mellan blocken. Blocket vatten; har en 
positiv andel mellan 81-93%, Blocket avlopp; har en positiv andel på 84-90%. Den positiva andelen 
för blocket VA-tjänster är mellan 70-90%.

Gästrike Vatten är en attraktiv arbetsgivare
Stolta medarbetare är delaktiga och bidrar till bolagets framgångar. Kompetensutveckling och 
tydliga befogenheter ger medarbetarna trygghet i sina roller. Ett starkt varumärke är grunden för 
framtida behov av kompetens och god kännedom om Gästrike Vatten.

Vi står för; Trygghet, Tydlighet, Tillgänglighet och Tillväxt. Värdegrunden är basen i arbetet med 
vår företagskultur, årets tema har varit ”Tillgänglighet” där vi fokuserat på att lära känna varandras 
arbets- och ansvarsområden. Arbetet med företagskulturen har vävts in som del i vårt målarbete, 
samtliga medarbetare har engagerats i att ta fram aktiviteter som leder till att målen uppnås.
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Gästrike Vatten har en långsiktigt hållbar VA-försörjning
Organisationens minskade miljöpåverkan och goda hushållning av resurser ger en trygg och 
långsiktig VA-försörjning. Gästrike Vatten tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. En långsiktigt hållbar VA-försörjning styrs av 
vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Hållbarhetsindex (HBI) ett nationellt verktyg för systematisk analys, uppföljning och statistik för att 
beakta VA-verksamhetens förutsättningar i samhällsutvecklingen. Gästrike Vatten driver arbetet 
med HBI genom arbetsgrupper med representanter från bolaget, kommunerna och länsstyrelsen. 
Arbetsgrupperna har tillsammans tagit fram fokusområden och förankrat dessa politiskt för 
respektive kommun. Gästrike Vattens mål med HBI är att ge bolaget och våra beslutsfattare bra 
förståelse till verksamhetens förmåga att leverera kort- och långsiktigt hållbara vattentjänster, samt 
att bolaget och kommunen har gemensam syn på vattenförvaltningen i kommunen och har kunskap 
om prioriteringar och investeringsbehov. Genom arbetet med HBI lyfts förutsättningarna för VA-
verksamheten fram på ett tydligt sätt och blir en del i förutsättningarna för kommunens 
samhällsutveckling.

Alla bolag uppfyller självkostnadsprincipen
Bolagen tar ut avgifter som motsvarar VA-verksamhetens nödvändiga kostnader. Varje generation 
bär sina egna kostnader för nyttjande av VA-verksamheten.

För att balansera avgiftsuttaget mot verksamhetens kostnader med hänsyn till variationsförändringar 
över tid har en strategi för hantering av överuttag tagits fram och förankrats hos styrelsen i 
respektive bolag. Strategin utgår från fyra olika aspekter; framåtriktade åtgärder genom investering 
som kommer hela VA-kollektivet till gagn och inte är ersättningsinvestering, skyddshöjande eller 
säkerställande åtgärder samt återhållsam taxejustering.

I fokus för årets arbete har varit att införa den nya brukningstaxan från 2016-01-01, ett omfattande 
arbete med många olika aktiviteter och information till alla fastighetsägare samt fördjupad dialog 
med de fastighetsägare som får större förändring och bör vidta åtgärd som byte av vattenmätare. 

Samtliga bolag har under året lagt om sina lån. Från lån genom kommunens överlikvid till lån från 
kreditinstitut, tre bolag lånar direkt från kreditinstitut, två bolag har externt upptagna lån som internt 
förmedlats av kommunen, bedömningen är att Skatteverkets krav för att vara skattemässigt 
avdragsgilla räntekostnader uppfylls i alla bolag.

Medarbetare

För att behålla vår kompetens och möta de ökade kompetenskraven från vår omgivning, främst 
Gävle, så har vi rekryterat åtta nya medarbetare som har tillträtt sina tjänster under året. Av dessa 
åtta är fem nya tjänster som vi tidigare inte har haft i vår organisation. Under senhösten 2015 
statades rekrytering av ytterligare åtta tjänster varav tre är ersättning för avgående personal, och fem 
är förstärkning i organisationen utifrån ett kundfokus perspektiv. Sjukfrånvaron i företaget är 
mycket låg. Vårt mål är att inte överstiga 3 % sjukfrånvaro vilket vi uppfyller med god marginal. 
Vi ser att trivsel på företaget, ansvarstagande medarbetare, en kontinuerlig satsning på friskvård och 
förebyggande hälsovård ger ett bra resultat.
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Arbetsmiljö

Vi har deltagit i ett forskningsprojekt lett av Högskolan i Gävle, där faktorer som påverkar vår 
arbetsmiljö och hälsa har undersökts. En större enkät genomfördes i detta projekt under tidig höst, 
under november genomfördes den årliga medarbetarenkäten. Båda dessa enkätresultat påvisar goda 
resultat och stärker oss att vi är på rätt väg vad gäller det arbete som bedrivs, inriktningen som är 
vald och arbetsmetoder som används.

Vid brandskyddsbesiktningar som har genomförts på reningsverk och vattenverk i våra kommuner 
har fokus varit på ett gott brandskydd med en säker arbetsmiljö. Brandövningar har genomförts och 
brandskyddet har stärkts upp på de anläggningarna där brister har påvisats. Vi har genomfört 
skyddsronder på anläggningar i alla dotterbolag. 

Kvalitet

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

Åtgärder har påbörjats som ett led i att säkerställa kvaliteten och förhindra att vattnet förorenas i 
samband med tillfälliga vattenuttag eller otillåtna vattenuttag. För att säkerställa kvaliteten och 
skydda dricksvattnet pågår arbete med att låsa vattenposter med lägre kapacitet än 10 l/s, arbetet är 
förankrat hos Gästrike Räddningstjänst då dessa vattenposter inte har tillräcklig kapacitet för deras 
behov. Ett försök sker parallellt med att installera en vattenkiosk för tillfälliga vattenuttag. För att 
säkerställa att vattenuttag sker under kontrollerade former och på lämplig plats för 
distributionsnätet. Den första vattenkiosken är planerad att byggas i Gävle, utredning och 
upphandling har gjorts under året, och genomförande sker våren 2016, faller försöket väl ut kommer 
ytterligare vattenkiosker att anläggas i samtliga kommuner. Vattenkioskerna kommer att underlätta 
debitering av tillfälliga kunder.

Förnyelse- och underhållsinsatser i ledningsnätet genomförs i huvudsak för att åtgärda brister på 
grund av driftstörningar och anpassningar av dimensionering för framtidens nyttjande.  De 
prioriteras utifrån bedömning av konsekvenser, antal driftstörningar, kostnader och miljöeffekter. 

För VA-försörjningen i samtliga ingående kommuner har en långsiktig detaljerad förnyelseplan för 
ledningsnätet arbetats fram. Förnyelseplanen fokuserar på geografiska områden och baseras på 
anläggningarnas status. Förnyelseplanen anger prioriteringsordningen och kommer att ligga till 
grund för planerad ledningsnätsförnyelse fram till 2020.

Under året har vi genomfört utbildningar i ”Riskhantering och dricksvattenhygien” både internt 
samt för nuvarande och framtida konsulter, tjänsteleverantörer och entreprenörer. Alla som arbetar 
med dricksvatten ska vara medvetna om de regelverk och krav som gäller för att arbete så att 
livsmedelskvaliteten kan garanteras.
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Miljöpåverkan

Gästrike Vattens miljöpåverkan omfattar till största del vattenmiljön i våra kommuner. Ett 
långsiktigt kretsloppstänkande genomsyrar hela vår verksamhet. Det handlar om att hantera, bevara 
och bruka vårt viktigaste livsmedel på ett hållbart sätt för att kommande generationer ska ha en bra 
VA-försörjning. Vår verksamhet är en stor miljöaktör i samhället och en tydlig miljöprofil visar vår 
miljömedvetenhet. Genom att sprida kunskap och ständigt bredda kompetensen blir det möjligt för 
andra aktörer att bidra till en hållbar framtid. För en långsiktigt god VA-försörjning med minsta 
möjliga miljöpåverkan är det viktigt att förutsättningarna för vattenförsörjning och avloppshantering 
ingår som en del i varje kommuns planarbete. 

Dricksvattnet i Gävle, Ockelbo och Älvkarleby kommer från grundvatten. I Hofors kommer 
dricksvattnet huvudsakligen från ytvatten. Vattentäkter är känsliga för yttre miljöpåverkan varför 
skydd är viktigt. Dricksvatten är klassificerat som livsmedel och det ställer höga krav på hela 
produktions- och distributionskedjan. 

Avloppsvatten renas i flera steg från fosfor och organiskt material innan det återförs till naturen i 
ytvatten som är recipienter. Avloppsrening är tillståndspliktig enligt Miljöbalken och varje 
tillståndspliktigt reningsverk har ett eget miljöbokslut som visar om kraven som ställs i villkoren 
uppfylls. 

Nya områden som ansluts till kommunalt VA förbättrar miljön i våra fyra kommuner, under året har 
utbyggnad av kommunalt VA skett vid Norrlandet (Gävle) samt Ytterboda (Älvkarleby) samt att för 
området Norra Äppelbacken (Ockelbo) har en avsiktsförklaring tagits fram tillsammans med 
kommunen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

• Genomgång av Hållbarhetsindex (HBI) tillsammans med kommunerna för den affärsmässiga 
samhällsnyttan av vattenområdet.

• Strategi för hantering av överuttag, med fokus på framåtriktade åtgärder, säkerställande 
åtgärder, skyddshöjande åtgärder samt återhållsamma taxehöjningar.

• Ett intensivt arbete under året med att införa den nya brukningstaxan till 2016-01-01. 

• Fokus på säker arbetsmiljö vid brandskyddsbesiktningar i dotterbolagens reningsverk och 
vattenverk.

• Organisationsöversyn med effektivare processer och ökad kundservice.

Taxor och avgifter

VA-verksamheten finansieras av taxor och avgifter. Vi har inget ekonomiskt vinstintresse, men ska 
vara kostnadseffektiva. Självkostnadsprincipen gäller för VA-verksamhet och eventuella över- eller 
underuttag i bolagen ska justeras inom tre år.
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Det finns anslutnings- och brukningsavgifter. Anslutningsavgiften betalas en gång för att ansluta 
fastigheten till VA-nätet. Anslutningsavgiften periodiseras enligt matchningsprincipen för 
anläggningarnas avskrivningstid. Brukningsavgiften betalas löpande för nyttja vatten- och 
avloppstjänster.

Varje VA-kollektiv (kunder anslutna till det allmänna VA-nätet i respektive kommun) bär sina egna 
kostnader. Det är förutsättningarna för VA-försörjningen i respektive kommun som styr hur hög 
eller låg avgiften är. Det gör att avgifterna varierar mellan landets alla kommuner och att våra 
dotterbolag har olika nivå på sin VA-taxa. Det som styr är bland annat:

• Om kommunen har tätt eller utspritt boende eftersom det styr hur långa ledningar som 
behövs. 

• Om kommunen har många små anläggningar eller få stora anläggningar som ger 
stordriftsfördelar. 

• Vilken vattenkvalitet det är i råvattnet avgör hur mycket vattnet behöver renas.
• Hur mycket underhåll infrastrukturen behöver för att garantera en säker drift.
• Hur många invånare som är anslutna och delar på kostnaden.

Under året har en ny gemensam taxekonstruktion för brukningstaxan införts, den träder i kraft 2016-
01-01. Taxekonstruktionen har en rörlig och en fast avgift, för den fasta avgiften är mätarstorleken 
den styrande parametern.

Flerårsjämförelse

I nettomsättningen nedan ingår över/underuttag

2015 2014 2013 2012 2011
 Nettoomsättning, mnkr
Gävle Vatten AB 137,8 125,5 113,9 118,6 106,3
Hofors Vatten AB 26,5 27,2 28,4 29,3 26,9
Ockelbo Vatten AB 13,8 13,9 15,7 12,5 11,3
Älvkarleby Vatten AB 30,2 26,4 26,7 27,0 24,3
Gästrike Vatten AB 72,3 61,2 58,1 54,0 53,2
Elimineringar -74,6 -64,7 -60,2 -57,0 -53,2
Summa nettoomsättning 206,0 189,5 182,6 184,4 168,8

 Investeringar, mnkr
Gävle Vatten AB 130,8 89,8 58,6 11,1 22,3
Hofors Vatten AB 4,6 3,6 5,2 4,6 35,0
Ockelbo Vatten AB 3,2 4,4 1,6 2,6 4,0
Älvkarleby Vatten AB 5,9 3,9 5,8 3,3 10,0
Gästrike Vatten AB 2,0 5,9 4,0 1,5 1,2
Summa investeringar 146,5 107,6 75,2 23,1 72,5
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Koncernen

Nettoomsättning
Dotterbolagens nettoomsättning består av brukningsavgifter och anslutningsavgifter. 
Brukningsavgifter intäktsförs när de uppstår. Anslutningsavgiften intäktsförs enligt 
matchningsprincipen i takt med anläggningarnas avskrivningstid, 25-50 år.

Investeringar
Merparten av koncernens totala investeringar är dotterbolagens förnyelseinvesteringar i befintliga 
VA-anläggningar samt exploateringar.

Moderbolaget

Nettoomsättning
Bolaget ska alltid generera nollresultat med full kostnadstäckning från respektive dotterbolag. 
Intäkterna i Gästrike Vatten AB består av utfakturerade kostnader som fördelas till dotterbolagen. 
Direkta kostnader belastar respektive dotterbolag. 
Kostnader av gemensam karaktär har fördelats utifrån fördelningsnyckel fastställd av styrelsen, 
Gävle Vatten AB 80 %, Hofors Vatten AB 8 %, Ockelbo Vatten 4 % och
Älvkarleby Vatten AB 8 %.

Investeringar
Investeringar under perioden avser främst införande av inventarier och byte av debiteringssystem.

Risker och osäkerhetsfaktorer

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

Bristande förtroendet för VA-huvudmannen hos kunder och ägare av kvaliteten på hur VA-
verksamheten sköts eller på de tjänster som levereras skulle få stora konsekvenser och påverkan på 
organisationen, vilket ger en stor skada på varumärket. Ett stort arbete med fokus på hög kvalitet 
och tillgänglighet är därför prioriterat. Det är en av bolagets viktigaste uppgifter för att bedriva 
verksamheten långsiktigt på föreskriven nivå så att förtroendet för VA-verksamheten bibehålls. 

Under året har företagets ledning genomfört en riskbedömning utifrån bolagets styrmodell med 
perspektiven; medborgare & kunder, medarbetare, hållbart samhälle och ekonomi. Ett antal risker 
har identifierats med koppling till bolagets strategiska mål. Internkontrollplanen för 2016 utgår 
identifierade väsentliga risker avseende risk och konsekvens med koppling till målen.
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Utsikter

VA-verksamheten är en betydande och viktig del av samhällsutvecklingen. Verksamheten är 
komplex, och eftersom ansvaret är fördelat mellan flera parter, är gränsdragningen mellan 
ansvarsområden inte alltid given. VA-huvudmannen och kommunen är två huvudaktörer. VA-
huvudmannens ansvar ligger inom uppdraget för VA-kollektivet och finansernas av VA-taxan. För 
de ansvarsområden för VA-verksamhet som åligger kommunen, så har kommunen behov av VA-
huvudmannens kompetens för att kunna leva upp till gällande lagar och regler. Det ger ett behov av 
att utveckla VA-uppdraget till att erbjuda kommunerna VA-tjänster som inte ska belasta VA-
kollektivet utan bör finansieras genom kommunens skattesats. På så vis ges förutsättningar att 
tillmötesgå behovet från ägarkommuner att ombesörja annan kommunalteknisk verksamhet, 
utveckla och driva kommunal VA-planering, bygga gemensam VA-försörjning över 
kommungränser samt arbeta med hållbarhet.

Det är strategiskt viktigt att ha ett regionalt perspektiv exempelvis för vattenförsörjningsplaner. Det 
kan gälla säkerställande av vattenförsörjning, effektiv och samordnad samhällsplanering, hantering 
av klimateffekter, försörjning av icke allmänt VA mm. Med förändrade nederbördsförhållanden kan 
ex potentiella vattentillgångar, befintliga vattentäkter och vatten i allmänhet påverkas negativt. Alla 
kommunerna i Gästrike vatten ingår i Bottenhavets vattendistrikt.

För att upprätthålla en långsiktig VA-verksamhet krävs omfattande investeringar. Vissa 
investeringar är en förutsättning för samhällsutvecklingen och finansieringen av dessa bör belasta 
både kommunen och VA-kollektivet. VA-utbyggnaden i samhället skedde under 1950-1970 talet 
och finansierades till stora delar av skattemedel. Anläggningarna har underhållits och förvaltats men 
är i behov av att ersättas med nya anläggningar. För att möjliggöra samhällsutvecklingen med 
beaktande vad som är bra för regionen, behöver finansieringsfrågan för investeringar lyftas. Det 
investeringsbehov som finns ger ett kraftigt ökat upplåningsbehov med kraftig ökning av 
kapitalkostnaderna som följd, vilket ger en kraftigt ökad VA-taxa för att följa 
självkostnadsprincipen, alternativt finansiering via skattemedel. 
Lagen om allmänna VA-tjänster styr att varje VA-kollektiv ska bära sina egna kostnader. Att 
anordna VA-försörjningen är kommunens skyldighet. Förutsättningarna i varje kommun skiljer sig 
åt demografiskt, geografiskt, anslutningsgrad och typ av vattenförsörjning, vilket gör att VA-taxan 
är olika för varje kommun, om det är skäligt och rättvist att priset kraftigt skiljer för vatten i en 
kommun mot en annan tar inte lagen hänsyn till. 

För att möta de ökade kraven som ställs och för att täcka behoven av tjänster till kommunerna, 
ökade krav från myndigheter och regelverk, en utökad verksamhet och utvecklingen behöver 
organisationen och bolagsmodellen ses över. Ägardialogen och beslutsvägar behöver utvecklas och 
effektiviseras. Kompetensförsörjningen behöver säkerställas, dels genom ersättningsrekryteringar 
dels genom inrättande av nya tjänster. 
Vi behöver arbeta aktivt och strategiskt för att höja kunskapsnivån och öka intresset för VA-
verksamheten. Vi har framtidsfrågor i fokus inom VA-branschen vid de utbildningsinsatser där vi är 
engagerade, dels vid kvalificerade yrkesutbildningen för VA-branschen, dels vid Coop-utbildning 
för miljöingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Koncernen: Samtliga dotterbolag i koncernen har fått slutliga beslut (februari 2016) angående 
beskattning för inkomståret 2014. Dotterbolagen medges inte fullt ut avdragsrätt för räntekostnader 
motsvarand totalt 1 022 454 kr (Gävle Vatten AB 327 507 kr, Hofors Vatten AB 282 114 kr, 
Ockelbo Vatten AB 129 706 kr, Älvkarleby Vatten AB 283 127 kr) med stöd av den så kallade 
ränteventilen, detta får även påverkan för avdragsrätten för räntekostnader år 2015. Effekten av 
beslutet beaktas först i bokslut år 2016.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande i moderbolaget finns inga 
vinstmedel att disponera

Balanserat resultat -
Årets resultat -

kronor 0

Vad beträffar företagets resultat och ställning övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Koncernresultaträkning Not 2015 2014

Nettoomsättning 2 206 030 855 189 512 872
Aktiverat arbete för egen räkning - 728 177
Övriga intäkter 6 906 206 8 903 051

212 937 061 199 144 100

Rörelsens kostnader
Produktionskostnader -63 015 361 -62 962 710
Övriga externa kostnader 3, 4 -72 760 493 -59 070 963
Personalkostnader 5 -49 032 781 -42 970 099
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -24 454 073 -25 627 402
Övriga rörelsekostnader -129 768 -152 465

Summa rörelsens kostnader -209 392 476 -190 783 639

Rörelseresultat 3 544 585 8 360 461

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 6 350 213 239 639
Räntekostnader 7 -4 147 274 -8 500 131

Summa resultat från finansiella poster -3 797 061 -8 260 492

Resultat efter finansiella poster -252 476 99 969

Övriga resultatposter
Skatt på årets resultat 8 -157 702 -177 446

Årets resultat -410 178 -77 477

Hänförligt till moderbolagets aktieägare - -
Minoritetsintresse - -
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Koncernbalansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och markanläggningar 9 51 746 972 53 228 218
Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier 10 315 128 371 286 912 266
Fordon 11 346 212 202 235
Pågående nyanläggningar och materiella 
anläggningstillgångar 12 234 382 832 142 393 344

601 604 387 482 736 063
 Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar 8 2 736 471 2 676 578

Summa anläggningstillgångar 604 340 858 485 412 641

Omsättningstillgångar

 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 16 297 484 13 362 441
Fordran Gävle kommun 5 400 704 -
Aktuella skattefordringar 741 694 513 527
Övriga kortfristiga fordringar 1 350 571 2 329 798
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 096 971 1 243 271

26 887 424 17 449 037

 Kassa och Bank
Kassa och bank 13 - 15 818 870

0 15 818 870

Summa omsättningstillgångar 26 887 424 33 267 907

Summa tillgångar 631 228 282 518 680 548
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Koncernbalansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital 15
 Bundet eget kapital
Aktiekapital 5 000 000 5 000 000

 Fritt eget kapital
Balanserat resultat 48 376 266 47 453 743
Årets resultat -410 178 -77 477

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 47 966 088 47 376 266

Minoritetsintresse 4 000 4 000

Summa eget kapital 52 970 088 52 380 266

Avsättningar
Övriga avsättningar 16 2 088 847 6 535 236

Summa avsättningar 2 088 847 6 535 236

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 17 167 691 624 -
Skulder till Gävle kommun 17 126 790 000 97 190 196
Skulder till övriga kommuner 17 - 164 939 029
Övriga långfristiga skulder 18 105 203 797 91 823 964

Summa långfristiga skulder 399 685 421 353 953 189

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstiut 17 3 363 000 -
Leverantörsskulder 46 966 152 34 529 475
Checkräkningskredit hos Gävle kommun 13 68 242 042 -
Skulder till Gävle kommun 17 - 4 114 905
Skulder till övriga kommuner 17 604 531 14 008 958
Övriga kortfristiga skulder 3 059 245 4 864 047
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 54 248 956 48 294 472

Summa kortfristiga skulder 176 483 926 105 811 857

Summa eget kapital och skulder 631 228 282 518 680 548

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys för koncernen 2015 2014

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster 3 544 585 8 360 461
Erhållen ränta 350 213 239 639
Erlagd ränta -4 147 274 -8 500 131
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 23 132 381 27 174 595
Betald skatt -445 762 -561 115

22 434 143 26 713 449

Ökning/minskning rörelsefordringar -9 210 220 -1 791 052
Ökning/minskning rörelseskulder* 85 552 461 33 490 993

Kassaflöde från den löpande verksamheten 98 776 384 58 413 390

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -146 467 094 -108 081 583
Sålda materiella anläggningstillgångar 20 000 414 790

Kassaflöde från investeringsverksamheten -146 447 094 -107 666 793

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 241 054 624 33 891 541
Amortering av skuld -210 202 784 -8 821 330
Erhållna aktieägartillskott 1 000 000 40 000 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 31 851 840 65 070 211

Årets kassaflöde -15 818 870 15 816 808
Likvida medel vid årets början 15 818 870 2 062

Likvida medel vid årets slut 0 15 818 870

Som likvida medel har beaktats tillgodohavande på koncernkonto hos Gävle Kommun.
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Kassaflödesanalys för koncernen 2015 2014

 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
Årets avskrivningar 24 454 073 25 627 402
Utrangeringar 3 144 697 -
Realisationsresultat -20 000 50 947
Övriga avsättningar -4 446 389 -503 754
Avsättning utökad vattenprovtagning inom 
vattenskyddsområde pga dieselolycka - 2 000 000

23 132 381 27 174 595

 *Specifikation av större delposter ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder:

Skuld avseende framtida investering för säkerställande av 
vattenförsörjning i Gävle - 10 000 000
Överuttag VA-kollektivet 3 889 151 7 729 601
Checkräkningskredit hos Gävle kommun 68 242 042 -
Periodisering anslutningsavgifter 13 379 832 14 712 730

Summa: 85 511 025 32 442 331
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Moderbolagets resultaträkning Not 2015 2014

Nettoomsättning 2 72 277 143 61 173 606
Aktiverat arbete för egen räkning - 728 177
Övriga intäkter 567 141 416 164

72 844 284 62 317 947

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 3, 4 -20 904 419 -17 981 586
Personalkostnader 5 -49 032 781 -42 970 099
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -2 819 731 -1 271 996

Summa rörelsens kostnader -72 756 931 -62 223 681

Rörelseresultat 87 353 94 266

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter 6 3 615 3 440
Räntekostnader 7 -69 167 -78 600

Summa resultat från finansiella poster -65 552 -75 160

Resultat efter finansiella poster 21 801 19 106

Skatt på årets resultat 8 -21 801 -19 106

Årets resultat 0 0
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Moderbolagets balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar
Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier 10 11 497 579 11 601 578
Fordon 11 346 212 202 235
Pågående nyanläggningar och materiella 
anläggningstillgångar 12 - 895 594

11 843 791 12 699 407

 Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 14 396 000 396 000

Summa anläggningstillgångar 12 239 791 13 095 407

Omsättningstillgångar

 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 137 598 164 250
Fordringar hos koncernföretag 20 4 443 835 12 765 336
Aktuella skattefordringar 672 618 675 313
Övriga kortfristiga fordringar 106 371 1 033
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 847 077 721 255

6 207 499 14 327 187

 Kassa och bank 13 8 919 336 169

Summa omsättningstillgångar 15 126 835 14 327 356

Summa tillgångar 27 366 626 27 422 763
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Moderbolagets balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital 15

 Bundet eget kapital
Aktiekapital 5 000 000 5 000 000

 Fritt eget kapital
Årets resultat - -

0 0

Summa eget kapital 5 000 000 5 000 000

Långfristiga skulder 17

Lån från Gävle kommun 9 750 000 -

Summa långfristiga skulder 9 750 000 0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 3 484 651 3 527 833
Checkräkningskredit hos Gävle kommun 13 - 12 904 335
Skulder till Gävle kommun koncern 17, 20 3 311 875 575 659
Övriga kortfristiga skulder 2 034 313 2 093 795
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 3 785 787 3 321 141

Summa kortfristiga skulder 12 616 626 22 422 763

Summa eget kapital och skulder 27 366 626 27 422 763

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys för moderbolaget 2015 2014

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster 87 353 94 265
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 2 799 731 1 170 478

Erhållen ränta 3 615 3 441
Erlagd ränta -69 167 -78 600
Betald inkomstskatt -19 106 -28 726

2 802 426 1 160 858

Ökning/minskning rörelsefordringar 8 116 993 -5 221 923
Ökning/minskning rörelseskulder -12 806 137 9 950 100

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 886 718 5 889 035

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 964 115 -6 140 928
Sålda materiella anläggningstillgångar 20 000 250 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 944 115 -5 890 928

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 15 000 000 -
Amortering av skuld -2 250 000 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 750 000 0

Årets kassaflöde 8 919 167 -1 893
Likvida medel vid årets början 169 2 062

Likvida medel vid årets slut 8 919 336 169

Som likvida medel har beaktats tillgodohavande på koncernkonto hos Gävle Kommun.

 Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet
Årets avskrivningar 2 819 731 1 271 996
Realisationsresultat -20 000 -101 518

Summa 2 799 731 1 170 478
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Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernredovisningen/årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3).

Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation 1 om 
koncernredovisning. 

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 
50% av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. 

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna 
kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, 
elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens 
egna kapital som tillkommit efter förvärvet.

Minoritetsintresse föreligger då respektive kommun äger 1 % av sitt anläggningsbolag. 
Minoritetsintresset utgör ett oväsentligt belopp varför det inte har redovisats separat.

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

I enlighet med Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) får avgifterna inte överskrida det 
som behövs för att täcka kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. 
Eventuella överuttag/underuttag bör återföras/belasta abonnentkollektivet inom tre år från det att 
dessa uppstått genom återbetalning eller som taxesänkning alternativt taxehöjning för att uppnå 
kostnadstäckning. Om inkomsterna från avgifterna överskrider kostnaderna föreligger följaktligen 
en legal förpliktelse. I enlighet med VA-lagen redovisas överuttag som en skuld och det överuttag 
som skett för framtida investeringar redovisas som långfristig skuld och löses upp i den takt som 
anläggningen skrivs av.

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

År 1 10-25 % för administrationskostnader och 1/50 av resterande 75-90 %. 
År 2-50 2 % per år intäktsförs. 

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

Gemensamma intäkter och kostnader
Gemensamma kostnader från moderbolaget har fördelats utifrån olika fördelningsnycklar: 
Personalkostnader har fördelats från moderbolaget till dotterbolagen utifrån tidredovisning.
Direkta kostnader hänförbara till dotterbolagen har debiterats dotterbolagen i sin helhet. 
Övriga kostnader fördelas utifrån fördelningsnyckel fastställd av styrelsen i Gästrike Vatten AB.

Lån
Varje enskild kommun har borgensåtagande för finansiering av investeringar i sitt respektive 
anläggningsbolag. 
För moderbolaget samt för Gävle Vatten AB sker upptagning av lån externt hos kreditinstitut genom 
Gävle kommun mot reverser som löper med ränta och amortering överensstämmande med det 
externa lånet för samtliga nettoinvesteringar i VA-anläggningar som inte är internt finansierade. 
För de övriga dotterbolagen sker upptagning lån externt hos kreditinstitut mot reverser som löper 
med ränta och amortering för samtliga nettoinvesteringar i VA-anläggningar som inte är internt 
finansierade. 

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

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en 
komponent i en anläggning byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla 
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 

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

Inventarier 3-10
Fordon 5
Tekniska anläggningar * 10-33
VA-ledningar ** 33-50
* Som tekniska anläggningar räknas exempelvis; pumpstationer, tryckstegringar, högreservoarer, 
brunnar, infiltrationsanläggningar 
** VA-ledningar är en tekniska anläggning och avskrivningstiden är beroende av om det är en; 
huvudledning, servisledning, områdesledning samt om mark eller sjöförlagd ledning.

Byggnader * (vattenverk och avloppsreningsverk)
Delas upp i komponenter i enlighet med K3; tak, stomme, grund, byggnadsanläggning. 
Anläggningens huvudsakliga funktion styr om anläggningen är att betrakta som en byggnad eller en 
produktionsanläggning. Syftet med byggnaden vid en produktionsanläggning är ett skal/skydd för 
att skydda produktionen, den tekniska anläggningen och utgör därmed byggnadsanläggning. 

År* andel i %
- tak 25 10-50
- stomme 50 5-35
- grund 50 5-20
- byggnadsanläggning 10-25 40-80

* Avskrivningstiden för byggnader övertagna från kommunen har anpassats till återstående 
nyttjandeperiod från tidpunkten vid övertagandet.

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

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

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- eller utbetalningar.
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Not 2 Nettoomsättning

Koncernen Moderbolaget
2015 2014 2015 2014

Fakturerade kostnader dotterbolag - - 72 277 143 61 173 606
Anslutningsavgifter 2 140 412 7 434 560 - -
Konsumtionsavgifter 207 779 592 200 046 752 - -
Framtida investeringar Gävle* - -10 000 000 - -
Över-/underuttag VA-kollektivet ** -3 889 150 -7 968 440 - -

Summa 206 030 854 189 512 872 72 277 143 61 173 606

* För framtida investeringar har år 2014 10 mnkr skuldförts i Gävle Vatten AB.
** Överuttag med 4,8 (4,4) mnkr i Hofors Vatten AB, med 1,5 (0,3) mnkr i Ockelbo Vatten AB och 
med 1,1 (5,0) mnkr i Älvkarleby Vatten AB. Gävle Vatten AB har ett underuttag på -3,5 (-1,7) mnkr.
Med anledning av sent beslut (februari 2016) avseende årlig beskattning för inkomståret 2014 
medges dotterbolagen inte fullt ut avdragsrätt för räntekostnader med stöd av den så kallade 
ränteventilen, detta får även påverkan för avdragsrätten för räntekostnader år 2015. Effekten av 
beslutet beaktas först i bokslut år 2016.

Not 3 Ersättning till revisorerna

Koncernen Moderbolaget
2015 2014 2015 2014

 KPMG AB
Revision 147 900 116 400 42 770 29 680
Andra uppdrag än revisionsuppdraget 4 870 69 800 4 870 6 410

Summa 152 770 186 200 47 640 36 090

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 Leasingkostnader

Koncernen Moderbolaget
2015 2014 2015 2014

Leasingkostnader (exkl hyra för 
lokaler) 2 027 429 1 858 607 2 027 429 1 858 607
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Not 5 Personal

Koncernen Moderbolaget
2015 2014 2015 2014

Medelantalet anställda
Män 53 50 53 50
Kvinnor 19 19 19 19

Totalt 72 69 72 69

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen 
och verkställande direktören* 1 697 551 1 703 525 1 697 551 1 703 525
Löner och ersättningar till övriga 
anställda 32 292 449 27 965 101 32 292 449 27 965 101

33 990 000 29 668 626 33 990 000 29 668 626

Sociala avgifter enligt lag och avtal 10 845 855 9 647 437 10 845 855 9 647 437
Pensionskostnader för styrelsen och 
verkställande direktören 351 197 370 605 351 197 370 605
Pensionskostnader för övriga anställda 2 562 804 2 266 646 2 562 804 2 266 646

Totalt 47 749 856 41 953 314 47 749 856 41 953 314

* Total kostnad för styrelsearvoden i Gästrike Vatten koncernen är 582 361 kr, 
av dessa utgör 326 521 kr kostnad för moderbolagets styrelse. 

Avtal om uppsägningstider och pension
För verkställande direktören, tillika koncernchefen, gäller för pension att anställning upphör utan 
uppsägning vid 65 år. Utöver pension enligt lag åtar sig bolaget att för VD erlägga premie för 
ITP-försäkring. I övrigt ska företaget teckna och vidmakthålla avtalsförsäkringar vid arbetsskada 
(TFA) samt gruppliv (TGL). Vid uppsägning av annat skäl än påkallande av pension, gäller 15 
månader från bolagets sida och tre månader från verkställande direktörens sida.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor 3 3 1 1
Män 19 19 7 7

Totalt 22 22 8 8

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare
Kvinnor 2 2 2 2
Män 3 3 3 3

Totalt 5 5 5 5
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Not 6 Ränteintäkter

Koncernen Moderbolaget
2015 2014 2015 2014

Ränteintäkter från Gävle kommun 2 574 86 947 - -
Ränteintäkter, övriga 347 639 152 692 3 615 3 440

Summa 350 213 239 639 3 615 3 440

Not 7 Räntekostnader

Koncernen Moderbolaget
2015 2014 2015 2014

Räntekostnader till Gävle kommun 818 788 3 542 771 10 289 -
Räntekostnader till övriga kommuner 1 802 923 4 790 740 - -
Räntekostnader till kreditinstitut 736 859 - - -
Borgensavgifter till Gävle kommun 471 201 - 45 354 -
Borgensavgifter till övriga kommuner 273 597 - - -
Räntekostnader, övriga 43 906 166 620 13 524 78 600

4 147 274 8 500 131 69 167 78 600
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Not 8 Skatt på årets resultat

Koncernen Moderbolaget
2015 2014 2015 2014

Aktuell skatt -217 595 -113 478 -21 801 -19 106
Uppskjuten skatt 59 893 -63 968 - -

Skatt på årets resultat -157 702 -177 446 -21 801 -19 106

Redovisat resultat före skatt -252 476 99 969 21 801 19 106
Skatt beräknad enligt gällande 
skattesats (22 %) 55 545 -21 992 -4 796 -4 203
Skatteeffekt av ej avdragsgilla 
kostnader -494 169 -31 848 -17 677 -14 903
Skatteeffekt av ej skattepliktiga 
intäkter 309 979 13 857 672 -
Skattemässig justering av bokfört 
resultat för avskrivning på byggnader -40 668 -19 137 - -
Uppskjuten skatt hänförlig till 
temporära skillnader på byggnader 16 848 -63 968 - -
Utnyttjande av tidigare års ej 
aktiverade underskottsavdrag 53 914 - - -
Ökning av underskottsavdrag utan 
motsvarande aktivering av uppskjuten 
skatt -61 443 -714 - -
Skatt hänförlig till tidigare års 
redovisat resultat 2 292 -53 643 - -

Redovisad skattekostnad -157 702 -177 446 -21 801 -19 106

Uppskjutna skattefordringar
De uppskjutna skattefordringarna hänför sig till följande poster:
Byggnader 2 430 006 2 413 163 - -
Underskottsavdrag 306 465 263 415 - -

Summa: 2 736 471 2 676 578 - -

Med anledning av sent beslut (februari 2016) avseende årlig beskattning för inkomståret 2014 
medges dotterbolagen inte fullt ut avdragsrätt för räntekostnader med stöd av den så kallade 
ränteventilen, detta får även påverkan för avdragsrätten för räntekostnader år 2015. Effekten av 
beslutet beaktas först i bokslut år 2016.
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Not 9 Byggnader och mark

Koncernen
2015 2014

Ingående anskaffningsvärden 88 534 598 83 527 983
Inköp 2 264 318 -
Justering ingående anskaffningsvärden - -37 996
Omföring från pågående projekt 406 383 5 044 612

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 91 205 299 88 534 599

Ingående avskrivningar -35 306 378 -31 154 958
Justering ackumulerad avskrivning - -171 240
Avskrivningar -4 151 949 -3 980 183

Utgående ackumulerade avskrivningar -39 458 327 -35 306 381

Utgående restvärde enligt plan 51 746 972 53 228 218

Bokfört värde byggnader 42 861 734 44 342 980
Bokfört värde mark 8 885 238 8 885 238

Summa: 51 746 972 53 228 218
Taxeringsvärde saknas. Samtliga byggnader är klassificerade som specialenheter.

Not 10 Maskiner, tekniska anläggningar och inventarier

Koncernen Moderbolaget
2015 2014 2015 2014

Ingående anskaffningsvärden 377 345 569 321 944 931 16 061 052 4 689 007
Inköp 11 809 539 14 895 624 1 776 416 5 826 758
Försäljning/utrangeringar - -164 790 - -
Omföring från pågående projekt 36 664 968 40 669 803 895 594 5 545 287

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 425 820 076 377 345 568 18 733 062 16 061 052

Ingående avskrivningar -90 433 302 -69 071 498 -4 459 473 -3 251 332
Justering ackumulerad avskrivning - 171 238 - -
Justering pga omklassificering - -115 109 - -
Avskrivningar -20 258 403 -21 417 931 -2 776 010 -1 208 141

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -110 691 705 -90 433 300 -7 235 483 -4 459 473

Utgående restvärde enligt plan 315 128 371 286 912 268 11 497 579 11 601 579
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Not 11 Fordon

Koncernen Moderbolaget
2015 2014 2015 2014

Ingående anskaffningsvärden 1 388 030 2 243 474 1 388 030 2 243 474
Inköp 187 699 - 187 699 -
Försäljning/utrangeringar -179 279 -855 444 -179 279 -855 444

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 396 450 1 388 030 1 396 450 1 388 030

Ingående avskrivningar -1 185 796 -1 977 385 -1 185 796 -1 977 385
Försäljning/utrangeringar 179 280 855 444 179 280 855 444
Avskrivning -43 722 -63 855 -43 722 -63 855

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -1 050 238 -1 185 796 -1 050 238 -1 185 796

Utgående restvärde enligt plan 346 212 202 234 346 212 202 234

Not 12 Pågående nyanläggningar materiella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget
2015 2014 2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 142 393 346 95 235 073 895 594 6 275 192
Inköp 132 205 536 92 873 028 - 165 688
Under året genomförda 
omfördelningar -37 071 350 -45 713 057 -895 594 -5 545 287
Kostnadförda projektkostnader -3 014 929 - - -
Utrangering -129 768 -1 701 - -

Utgående anskaffningsvärde 234 382 835 142 393 343 0 895 593

Not 13 Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit hos Gävle kommun uppgår till 100 mnkr totalt för Gästrike 
Vattenkoncernen. I saldo för Kassa och bank ingår fordran på koncernkonto där Gävle kommun är 
kontohavare mot banken.
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Not 14 Andelar i dotterföretag

Moderbolaget Org nr Säte

Gävle Vatten AB 556751-1646 Gävle
Ockelbo Vatten AB 556751-6454 Gävle
Hofors Vatten AB 556751-2289 Gävle
Älvkarleby Vatten AB 556751-2248 Gävle

Moderbolaget Kapitalandel % Andel röster %
Bokfört värde

15-12-31
Gävle Vatten AB 99 1 99 000
Ockelbo Vatten AB 99 1 99 000
Hofors Vatten AB 99 1 99 000
Älvkarleby Vatten AB 99 1 99 000

Summa 396 000

Respektive kommun styr resterande 99 % av rösterna.

Moderbolaget
2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden 396 000 396 000

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 396 000 396 000

Utgående redovisat värde 396 000 396 000

Not 15 Förändring av eget kapital

Koncernen
Aktie-
kapital

Minoritets-
intresse

Fria reserver
och årets

resultat

Summa
eget

kapital

 Bundet eget kapital
Ingående balans 5 000 000 4 000 - 5 004 000

Fritt eget kapital
Ingående balans - - 47 376 266 47 376 266
Villkorat aktieägartillskott, Älvkarleby Vatten - - 1 000 000 1 000 000
Årets resultat - - -410 178 -410 178

Eget kapital 2015-12-31 5 000 000 4 000 47 966 088 52 970 088

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till totalt 41 000 000 kr (40 000 000 kr), 
fördelat på Gävle Vatten AB 40 000 000 kr och Älvkarleby Vatten AB 1 000 000 kr.
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Moderbolaget
Aktie-
kapital

Övrigt 
fritt eget

kapital

Summa
eget

kapital

 Bundet eget kapital
Ingående balans 5 000 000 - 5 000 000

Fritt eget kapital
Ingående balans - - -
Årets resultat - -

Eget kapital 2015-12-31 5 000 000 0 5 000 000

Aktiekapitalet består av 5 000 aktier med kvotvärde 1 000 kronor.

Not 16 Övriga avsättningar

Koncernen
2015-12-31 2014-12-31

Beräknade skadeståndsanspråk där VA-huvudmannen har strikt 
ansvar 800 423 828 958
Avveckling av Torsåkers avloppsreningsverk - 1 500 000
Avsättning för mätarbyten vid förkortad uppesittartid 1 288 424 2 206 278
Avsättning utökad vattenprovtagning inom vattenskyddsområde pga 
dieselolycka - 2 000 000

Summa 2 088 847 6 535 236

Beräknade skadeståndsanspråk avser skador som uppkommit från 2008-09-01 till 2015-12-31.



Gästrike Vatten AB
556751-1661

33(36) 

Not 17 Upplåning

Koncernen Moderbolaget
2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Räntebärande skulder

 Långfristiga skulder
Skulder till Gävle kommun - 33 170 196 - -
Skulder internt förmedlade externa lån
från Gävle kommun* 126 790 000 64 020 000 9 750 000 -
Skulder till kreditinstitut 167 691 624 - - -
Skulder till övriga kommuner - 164 939 029 - -

Summa 294 481 624 262 129 225 9 750 000 0

 Korta skulder, räntebärande
Skulder till Gävle kommun - 3 053 055 - -
Skulder internt förmedlade externa lån
från Gävle Kommun* 4 980 000 - 3 000 000 -
Skulder till kreditinstitut 3 363 000 - - -
Skulder till övriga kommuner - 6 790 504 - -

Summa 8 343 000 9 843 559 3 000 000 0

Summa räntebärande skulder 302 824 624 271 972 784 12 750 000 0

Förfallotider

 Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen
Skulder till Gävle kommun - 84 977 976 - -
Skulder internt förmedlade externa lån
från Gävle kommun* 109 120 000 - - -
Skulder till kreditinstitut 146 285 000 - - -
Skulder till övriga kommuner - 140 695 014 - -

Summa 255 405 000 225 672 990 0 0

* Från och med 2 januari 2015 sker upplåning som internt förmedlade lån från Gävle kommun.
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Not 18 Övriga långfristiga skulder

Koncernen
2015-12-31 2014-12-31

Skuld avseende investeringar i VA-anläggning Åbyvallen Valbo 23 500 000 23 500 000
Skuld avseende framtida investering för säkerställande av 
vattenförsörjning i Gävle 10 000 000 10 000 000

Redovisat värde: 33 500 000 33 500 000

Periodiserade anslutningsavgifter
Ingående balans 58 323 964 43 611 234
Årets förändring 13 379 833 14 712 730

Redovisat värde: 71 703 797 58 323 964

Summa övriga långfristiga skulder: 105 203 797 91 823 964

Intäkter från anslutningsavgifter intäktsförs med 12 % det första året och därefter 2 % per år.

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget
2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Upplupna löner 78 006 - 78 006 -
Upplupna semesterlöner 1 569 539 1 460 335 1 569 539 1 460 335
Upplupna sociala avgifter 493 149 458 837 493 149 458 837
Upplupna pensionskostnader 462 109 199 909 462 109 199 909
Upplupna löneskatter 701 964 634 898 701 964 634 898
Kortfristig skuld till VA-kollektivet * 46 843 847 42 954 696 - -
Upplupna räntekostnader 717 018 487 - -
Övriga upplupna kostnader 3 383 327 2 585 308 481 020 567 161

Summa 54 248 959 48 294 470 3 785 787 3 321 140

* Överuttag från VA-kollektivet i Gävle Vatten AB med 25,7 mnkr (29,3), Hofors Vatten AB med 
12,1 mnkr (7,3), Ockelbo Vatten AB med 1,6 mnkr (0,1) samt Älvkarleby Vatten AB med 7,4 mnkr 
(6,3). Med anledning av sent beslut (februari 2016) avseende årlig beskattning för inkomståret 2014 
medges dotterbolagen inte fullt ut avdragsrätt för räntekostnader med stöd av den så kallade 
ränteventilen, detta får även påverkan för avdragsrätten för räntekostnader år 2015. Effekten av 

  beslutet beaktas först i bokslut år 2016. 
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Not 20 Transaktioner med närstående

Moderbolaget
2015-12-31 2014-12-31

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

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Andel av årets inköp och försäljning avseende företag inom Gästrike Vattenkoncernen.

Inköp (%) 1 2
Försäljning (%) 99 98

Fordringar (+) / Skulder (-) avseende närstående
Gävle Vatten AB 3 889 649 7 962 156
Hofors Vatten AB 258 521 2 107 199
Ockelbo Vatten AB 151 412 662 326
Älvkarleby Vatten AB 144 252 2 033 654

Summa Gästrike Vattenkoncernen 4 443 834 12 765 335

Gävle kommun -257 056 -575 659
Gävle kommun, kort del av lång skuld -3 000 000 -
Övriga företag inom Gävle kommunkoncern -54 819 -

Summa Gävle kommunkoncernen -3 311 875 -575 659
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Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 27 april 2016 för 
fastställelse.
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