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Årsrapport  
Särredovisning VA – affärsområde 14    
 
 
Inledning 
 
Olofströms Kraft AB, org.nr 556415-2436, är huvudman för vatten- och avloppsverksamhet (VA) i 
Olofströms kommun. 
 
Enligt Vattentjänstlagens 50 § skall alla kommunala VA-huvudmän årligen upprätta en 
särredovisning (separat resultat- och balansräkning) för sin verksamhet. 
 
Svenskt Vatten är inte är ett normgivande organ inom redovisningsområdet, sättet att redovisa 
VA-verksamheten stämmer därför överens med övrig ekonomisk redovisning i Olofströms Kraft 
AB. 
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Förvaltningsberättelse 
 
Verksamheten  
Olofströms Kraft AB är huvudman för vatten- och avloppsverksamhet (VA) i Olofströms kommun. 
Vatten- och avlopp (VA) särredovisas i affärsområdet AO14 VA, inom bolaget Olofströms Kraft AB. 
Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT AB), ett gemensamtägt driftbolag där Olofströms Kraft AB, 
Bromölla Energi & Vatten AB, Osby Kommun och Östra Göinge Kommun äger 25% vardera, 
ansvarar för drift och investeringsverksamheten inom affärsområdet. Det innefattar bla dricksvatten, 
avledning och rening av avloppsvatten samt drift, underhåll och förnyelse av VA-anläggningar.  
 
Verksamheten i Olofström innefattar bl.a. produktion och distribution av ca 1,1 miljon m3 dricksvatten 
som distribueras till ca. 6.000 hushåll, samt avledning och rening av ca 2,2 miljoner m3 avloppsvatten 
per år. 
 
 
Betydande händelser under året  
 
Under 2021 har en ombyggnad gjorts av Strandhem pumpstation i Jämshög för att förbättra 
arbetsmiljön. Ombyggnationen innefattar en överbyggnad så att nedgången till de torruppställda 
pumparna kan öppnas upp och den befintliga branta trappan kan ersättas. En funktion för 
förbiledning av Bromöllavatten har installerats vid vattenverket i Olofström.  Vatten från Bromölla 
ska därmed kunna distribueras direkt ut på ledningsnätet vid driftstörningar på Olofströms 
vattenverk. Projektet ska också möjliggöra att vatten från Olofström kan pumpas ner till Bromölla om 
en överenskommelse träffas. Omläggning av VA-ledningar samt komplettering av dagvattenledning 
på Gråbergsgatan har slutförts. En ny vattenledning har borrats under Kyrkbäcken i Jämshög efter en 
omfattande läcka. Omläggning av spillvattenledning på Ängsvägen i Kyrkhult har genomförts. Under 
perioden har det varit en stor andel akutåtgärder, jämfört med tidigare år, vilket genererat något 
högre driftkostnader. Omläggning av VA-ledningar på Etapp 2, tennisbanorna – Stig Ericsson, har 
påbörjats. En tillståndsansökan för Jämshögs reningsverk har lämnats in till Länsstyrelsen och i slutet 
av 2021 erhölls en kompletteringsbegäran. 
 
 
Ekonomi  
VA-verksamhetens intäkter uppgick 2021 till 36,6 mkr (34,9 mkr) innan avsättning till fond. 
Ökningen förklaras huvudsakligen av höjningen av taxorna.  
 
Årets kostnader uppgick till 26,1 mkr (26,7 mkr) och avskrivningarna till 7,0 mkr (6,6 mkr).  
 

Ekonomisk utveckling 2017-2021   
 År/mkr 2021 2020 2019 2018 2017 
 Omsättning, totala intäkter 36,6 34,9 32,5 33,7 32,0 
 Drift  -24,5 -24,8 -24,0 -24,2 -2,1 
    Avskrivningar -7,0 -6,6 -6,3 -6,0 -5,8 
 Finansnetto -1,6 -1,9 -2,4 -2,0 -2,2 
 Totala kostnader -33,1 -33,3 -32,6 -32,2 -30,1 
 

  



3 
 

Investeringar  
Totalt uppgick årets investeringar till 9,0 mkr (2020: 11,3 mkr), vilket var 1,0 mkr mindre än 
budgeterat. Avvikelsen beror främst på erhållande av bidrag som reducerat investeringen säkrad 
vattenförsörjning med 1 mkr.  
 
Varav ledningsnätsinvesteringarna uppgick till 6,7 mkr (8,7 mkr), avlopp 1,2 mkr (0,8 mkr) och 
vattenproduktion 1,1 mkr (1,8 mkr). 
 

Investeringar 
 Utfall Utfall Utfall  
År/Kategori investering 2021 2020 2019  
Investeringar vattenproduktion  1,1 1,8 1,0  
Investeringar ledningsnät m.m. 6,7 8,7 12,4  
Investeringar avlopp 1,2 0,8 1,0  
Investeringar, totalt 9,0 11,3 14,4  

 
 
Investeringsbudget för 2022, 2023 och 2024 är 12,0 miljoner kronor per år. 
 
Taxor  
VA-taxan består av en fast avgift och en rörlig avgift beroende på konsumtion av VA-tjänster. Utöver 
detta tar VA-verksamheten ut anslutningsavgifter vid nyanslutningar av abonnenter.  
 
Fullmäktige i Olofströms kommun beslutade på sitt sammanträde den 29 november 2021 att höja 
brukningstaxorna med 4,1 % per den 1/1-2022. Vid samma tillfälle beslutades anläggningsavgifterna 
att lämnas oförändrade.  
 
  
Verksamheten gör bedömningen att avgiftsintäkterna måste öka även de närmaste kommande åren 
för att klara reinvesteringsbehovet samt allmänna kostnadsökningar. 
 
 
 
Förväntad framtida utveckling  
Dricksvattenförsörjningen via vattenledningen från Bromölla har säkerställt vattenförsörjning för en 
lång tid framöver. En fortsatt utveckling av det delägda driftbolaget SBVT AB kommer att säkerställas, 
för att trygga hantering av delägarkommunernas VA-frågor. 
 
Betydande satsningar kommer fortlöpande att krävas för att säkra och förbättra VA-försörjningen. 
Åtgärder som syftar till att minska mängden tillskottsvatten i avlopps-systemen, ses här som ett 
prioriterat område. Vid planering av åtgärder, måste även så långt möjligt hänsyn tas till effekterna av 
klimatförändringen, dvs. att bygga systemen så att de negativa effekterna i samband störtregn och 
höga vattenstånd minskas. Fortsatta åtgärder planeras för att förnya huvudledningen för vatten 
mellan Södra Sund och reservoaren vid Tåkasjövägen. Installation av magnetinduktiv flödesmätare på 
inkommande ledning vid Jämshögs reningsverk ska utföras. 
 
De närmaste kommande tre åren prognostiseras investeringarna att vara omkring 12 mkr per år. 
From 2026 kommer investering i nytt reningsverk påbörjas. En investering som totalt beräknas till 
75 mkr, inkl läkemedelsrening till totalt 95 mkr. Den ökade investeringsnivån kan komma att 
innebära både ökade drift- och räntekostnader som följd, vilket måste beaktas inför framtiden. 
 
  
 



4 
 

Finansiella rapporter 
 
Redovisningsprinciper 
 
En fullständig beskrivning av Olofströms Kraft AB:s redovisningsprinciper återfinns i bolagets 
årsredovisning. Nedan följer en beskrivning av väsentliga redovisningsprinciper för VA-verksamheten. 
 
 
Intäkter från VA-taxan 
 
Prissättning för försäljning av verksamhetens tjänster regleras i VA-lagen av självkostnadsprincipen. 
När avgifterna överstiger kostnaderna särredovisas dessa som en skuld till abonnentkollektivet under 
rubriken ”Förutbetalda avgifter ”.  
 
Vid anslutning av nya abonnenter faktureras en anslutningsavgift. Anslutningsavgifterna skall täcka 
avskrivningar på nyinvesteringar i ledningsnät, räntekostnader för nyanläggning i ledningsnät, direkta 
kostnader i samband med anslutning samt administration i samband med anslutning (såsom 
fakturering, kommunikation med kund, inspektion m m). Avskrivningstiden för ledningsnät är 50 år. 
Anslutningsavgiften avser att täcka investeringen och periodiseras och intäktsförs successivt och i takt 
med att investeringsutgiften kostnadsförs (avskrivningen).  
 
VA-verksamheten utför inga väsentliga uppdrag utanför verksamhetens 
huvudmannauppdrag enligt vattentjänstlagen, varför inga kostnader och intäkter uppstår 
som behöver särredovisas från huvudmannauppdraget.  
 
 
Investeringsfond 
 
Enligt vattentjänstlagens § 30 får medel avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar om 
investeringen finns i en fastställd investeringsplan, den är kalkylerad och att det framgår när medlen 
är avsedda att tas i anspråk samt att planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att 
bedöma behovet av avsättningens storlek. Investeringen skall komma hela kollektivet tillgodo. 
 
VA-verksamheten skapade 2021 en investeringsfond genom ett planerat överuttag, 3,5 mkr. 
Medlen skall användas till investering i nytt reningsverk. Bedömningen är att investeringen kommer 
kollektivet tillgodo. Investeringen är kalkylerad till 95 mkr och upptagen i investeringsplanen med 
ett beräknad färdigställande 2028. Fonden är redovisningsmässigt en skuld och kommer successivt 
upplösas över investeringens avskrivningsperiod.  
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Materiella anläggningstillgångar 
 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.  
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.  
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. 
 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 
mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp kr. 
 
 
Följande avskrivningstider tillämpas normalt: 
 

Anläggning Avskrivningstid 
Vatten och avloppsledningar 50 år 
Byggnader 50 år 
Vattenmätare 15 år 
Inventarier, verktyg, fordon och installationer 5-10 år 

 
 
 
Finansnetto och fördelning av gemensamma kostnader 
 
 
Affärsområdet VA ingår i Olofströms Kraft AB tillsammans med andra affärsområden. Principen för 
fördelning av finansiella kostnader baseras på anläggningstillgångarna värde och övriga 
overheadkostnader för gemensamma affärsområdet administration fördelas enligt budgetens 
kontofördelning i % av utnyttjandet. 
 
Balansräkningens uppdelning 
 
Poster direkt hänförliga till affärsområdet särredovisas i balansräkningen. Övriga poster gemensamma 
för hela Olofströms Kraft AB fördelas enligt procentuella nyckelfördelningar och bedömningar. 
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Resultaträkning  

 

 
 
 
 
RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2021 2020 

 Verksamhetens intäkter 1 36 567  34 862 
 Verksamhetens kostnader 2 -24 484 -24 724 
 Avskrivningar  -7 000 -6 641 
     
 Rörelseresultat  5 083 3 497 
 
 Finansiella kostnader  -1 580 -1 918 
     
 Årets resultat    3 503* 1 579 

 
*VA-fond 
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Balansräkning  
 
 
 
 BALANSRÄKNING (tkr) Not 2021 2020 
 TILLGÅNGAR    
 Anläggningstillgångar    
 Materiella anläggningstillgångar    
 Mark, byggnader  2 729 2 975 
 Maskiner och inventarier  148 736 149 797 
 Pågående anl.tillgångar  9 096 5 774 

 Summa materiella anläggningstillgångar  160 561 158 546 

 Andelar i koncernföretag  1 000 1000 

 

 
 
Omsättningstillgångar    

 Kundfordringar  155 158 
 Koncerninterna fordringar  699 640 
 Fordringar intressebolag  100 21 
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 863 2 231 
 Kassa och bank  1 908 234 

 Summa omsättningstillgångar  5 725 3 374 
 SUMMA TILLGÅNGAR  166 286 162 920 

 
 
Eget kapital    

 Eget kapital  5 196 3 942 
 Årets resultat  0 1 254 

 Avsättningar    
 Avsättningar  3 000 3 000 

 Skulder    
 Långfristiga skulder    
 Lån   91 000 91 000 
 Skuld koncernbolag  42 754 42 754 
 Förutbetalda anläggningsavgifter  7 186 5 928 
 Investeringsfond  9 931 6 641 

 Kortfristiga skulder    
 Leverantörsskulder  872 516 
 Övriga skulder  661 330 
 Skuld koncernbolag  4 530 6 588 
 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 156 967 
 SUMMA EGET KAPITAL,    
 AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  166 286 162 920 
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Noter 
 
   
Not 1 Verksamhetens intäkter 2021 2020 
Brukningsavgifter 34 219 32 714 
Anslutningsavgifter 1 745 291 
Övriga intäkter 1 647 1 645 
Periodisering anslutningsavgift avgår med -1 745 -291 
Årets periodiserade intäkt anslutningsavgifter 486 288 
Upplösning investeringsfond 215 215 
Avsättning investeringsfond -3 505 0 
Summa verksamhetens intäkter 33 063 34 862 

   
Not 2 Verksamhetens kostnader 2021 2020 
Driftbolaget -18 410 -18 745 
Externa kostnader -6 074  -5 979 

Summa verksamhetens kostnader -24 484 -24 724 
Var av internt fördelade kostnader:   
Hyror, it, administration -2 245 -2 316 
Summa internt fördelade kostnader: -2 245 -2 316 
 
 
 

 
Fastställelsebeslut och tillgänglighet 
 
Enligt vattentjänstlagen (§ 50) skall särredovisningen årligen fastställas av huvudmannen och 
göras tillgänglig för abonnenterna. 
 
Vid sitt sammanträde den 20 maj 2022 fastställde styrelsen för Olofströms Kraft AB 
särredovisningen för VA-verksamheten avseende år 2021. 
 
Särredovisningen görs tillgänglig genom publicering på Olofströms Kraft AB:s hemsida. 
 


