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kronor. Jordbruksverket har upprepade gånger skjutit 
upp beslut i frågan och enligt det senaste beskedet 
förväntas myndigheten informera om bidragsnivåerna 
under mars 2016.

nöjda kunder Hur tycker ni att Västervik Miljö & 
Energi fungerar idag? En fråga som vi under 2015 har 
ställt till våra kunder.  Resultatet av de sammanställda 
svaren ger ett värde på en skala 0-100 som kallas nöjd 
kund-index, NKI. Ett värde mellan 68-75 anses vara ”bra” 
och över 75 anses vara ”mycket bra”. Vi nådde upp till 75 
vilket vi är oerhört glada över. Dessutom är resultatet 
en förbättring mot tidigare mätning, då vi nådde upp till 
73. Jag är övertygad om att vårt omfattande arbete med 
kommunikation har bidragit till det goda resultatet. Att 
hela tiden arbeta med att finslipa rutinerna och lyssna 
på våra kunder är en del av vår framgång. Läs gärna mer 
om NKI på sidan 6-7.  

ständigt utvecklingsarbete Naturligtvis är det 
många faktorer som bidrar till förbättringar i bolaget. 
Att upprätthålla våra ISO-certifikat inom kvalitet, miljö 
och arbetsmiljö är självklart en del i vårt förbättringsar-
bete som leder till nöjdare kunder. Jag vill också fram-
häva vår duktiga personal som gör ett fantastiskt gott 
arbete. Under året har vi kompletterat vår verksamhet 
med flera nya medarbetare, bland annat har vi anställt 
en inköpscontroller och en HR-specialist. Utan goda ru-
tiner och engagerad personal skulle vi inte ha det goda 
förtroendet från våra kunder. Det är viktigt att vi inte 
lutar oss tillbaka och känner oss nöjda, utan hela tiden 
strävar efter att förbättra det vi arbetar med samt att 
följa vår affärsidé som egentligen är enkel: att bidra till 
en enklare vardag.

Per Allerth, VD

Å r 2005 gick dåvarande Västerviks värmeverk 
och Renhållningsverksamheten samman och 
bildade Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB). 
Inom Renhållningsverksamheten samlades 

sopor in från kommuninvånarna och i Värmeverket 
användes behandlat avfall stom bränsle till de två av-
fallspannorna. Man såg stor nytta av den gemensamma 
kunskapen om avfall varför samgåendet kändes na-
turligt. Förutom Fjärrvärme och Avfall & Återvinning 
består bolaget idag även av affärsområdena Vatten, 
Elnät, Stadsnät och Entreprenad. Alla affärsområden 
inom bolaget deltog och visade upp sina verksamheter 
vid vårt tioårsjubileum som firades med ett öppet hus 
på Målserums avfallsanläggning i höstas. Ett mycket 
uppskattat arrangemang som lockade närmare tusen 
besökare!

Värmerekord 2015 var året då varje månad levererade 
ett nytt värmerekord. Alla månader under året låg 0,8-
0,9 grader högre än ett för förra århundradet framtaget 
medelvärde. Det varma året påverkar naturligtvis vår 
försäljning av värme negativt. Andra faktorer som på-
verkat årets resultat är tillgänglighetsbrist på elkraft-
produktionen vid Stegeholmsverket samt det låga priset 
för producerad el. 

modernt avloppsreningsverk Om- och nybyggnatio-
nen av Gamleby avloppsreningsverk är nu klar. Det nya 
reningsverket har fått en teknisk avancerad renings-
process och är ett av landets modernaste i sin storlek. 
Under inkörningsperioden har de utsläppsvärden som 
har uppmätts varit mycket bra.  Investeringen uppgick 
till 40 miljoner kronor.

VA-utbyggnaden på Horn Utbyggnaden på Horns-
landet fortsätter enligt plan och under året antogs en 
ny entreprenör för resterande etapper. Utbyggnaden 
planeras vara helt klar under 2017. I slutet av året 
meddelade Statens va-nämnd i en dom att den särtaxa 
för anslutning av kommunalt vatten och avlopp som 
fastställdes av kommunfullmäktige 2011 inte ska gälla 
för fastighetsägarna i området Hästhagssjön på Horns-
landet. Om domen vinner laga kraft måste den utgift 
som inte täcks av anslutningsavgifterna täckas av 
VA-kollektivet genom taxehöjningar, alternativt genom 
tillskjutna skattemedel från kommunen. Styrelsen i bo-
laget och Västerviks kommun har fattat ett gemensamt 
beslut att överklaga Va-nämndens beslut till Mark- och 
Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

bredband till hela kommunen Under 2015 har ett 
omfattande arbete med bidragsansökan för fiberut-
byggnad på landsbygden pågått. Västervik Miljö & 
Energi har ansökt om cirka 35 miljoner kronor i bidrag 
från Jordbruksverket via länsstyrelsen. Kalmar län har 
tilldelats cirka 80 miljoner kronor totalt och den sam-
manlagda sökta summan i länet uppgår till 180 miljoner 

VD Per Allerth har ordet

Vår affärsidé är  enkel,
vi bidrar till en enklare vardag. 

Vår vision är att vara ett 
hållbart företag.

VMEAB firar 10 år som bolag



2015
Året som gått...

Ett av landets modernaste
 avloppsreningsverk!
Äntligen står Gamleby avloppsre-
ningsverk färdigt att tas i drift efter 
om- och nybyggnationen.Fiber till hela kommunen!

Fiberutbyggnaden drar igång på allvar 
i hela kommunen. 

VMEAB firar 10 år!
Vi firar tioårsjubileum 
med öppet hus på Målse-
rums avfallsanläggning. 
Alla affärsområden 
finns representerade på 
plats. En uppskattad och 
lyckad dag bland både 
personal och besökare. 
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Nöjda kunder
Bolagets verksamhets-
mål inom kvalitet och 
kundnytta innebär att 
bolaget ska nå bätt-
re resultat än ener-
gibranschen i genom-
snitt i genomförda kundattitydsundersökning-
ar (NKI). Utfallet i 2015 års undersökning blev 
75 mot branschens genomsnitt 73, vilket vi är 
oerhört glada över. Dessutom är resultatet en 
förbättring mot tidigare mätning, då vi nådde 
upp till 73. 

Friskvårdssatsning
I syfte att främja personalens allmänna hälsa har 
bolaget under året bland annat infört obligato-
risk friskvård på arbetstid. I praktiken innebär 
det att två timmar i veckan ägnas åt någon form 
av fysisk aktivitet, vilket på lång sikt förväntas 
bidra till ett högre hälsotal bland medarbetarna.

Skopan i backen!
Utbyggnaden av vatten och spillvatten inom 
Horns verksamhetsområde tar fart igen med 
ny entreprenör. 2017 ska projektet vara färdigt. 

55555



Fina resultat i 
kundundersökning

NKI
Undersökningen genomförs enligt metoden 
Nöjd Kundindex och ger en tydlig bild över 
hur kunderna upplever Västervik Miljö & 
Energi. Betygen för respektive aspekt presen-
teras på en skala 0-100. Ju högre betyg, desto 
bättre omdöme har aktören fått av sina kun-
der. Generellt sett har branscher och aktörer 
som erhåller betyg under 60 i kundnöjdhet 
stora svårigheter att motivera sina kunder 
att återkomma, medan betyg över 75 pekar 
på en mycket stark relation mellan aktör och 
kund. Våra kunder gav oss betyget 75 av 100 i 
nöjdhet vilket visar att vårt arbete med kund-
kommunikation de senaste åren gett resultat. 
Förra mätningen 2011 hade vi 73 i betyg. 

*På sid. 24 redovisas branschvärdet för 2014, som är 72, eftersom branschrapporterna publicerades efter att 
revisorer och styrelseledamöter skrivit under årsredovisning och förvaltningsberättelse. 

2015 genomförde bolaget kundnöjdhetsunderökningar på samtliga affärsområden och för kund-
service/information. Senast undersökningen genomfördes var 2011. Nytt för den här gången 
var att affärsområde Entreprenad undersöktes för första gången i bolagets regi. Resultatet är 
riktigt bra för samtliga affärsområden och glädjande nog når bolaget sitt mål om att vara bättre 
än branschgenomsnittet. 

NKI-värde för Västervik Miljö & Energi: 75
NKI-värde för branschen: 73*

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB 556045-6567
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Fjärrvärme Avfall &
Återvinning

Vatten Kundservice Elnät Entreprenad Stadsnät

Kundnöjdhet Västervik Miljö & Energi 2015

Bransch 2015 VMEAB 2015

Branschutveckling
På lång sikt är trenden i kundnöjdhet  
positiv för energibranschen. Ser man  
längre tillbaka än 2010 har NKI-betygen  
för branschen varit så låga som 60.  
Numera är nöjdhetsbetygen bättre än  
bankernas (branschvärde bank 
2011: 73,0 / 2015: 68,2). 

Västervik Miljö & Energi, liksom många an-
dra energibolag, har blivit bättre på att nå 
ut med budskapet om sitt samhällsenga-
gemang, vilket leder till nöjdare kunder.
 
Om branschen fortsätter att successivt 
stärka sitt förtroende bland kunderna 
kommer Västervik Miljö & Energis mål-
sättning, som är att vara bättre än bransch-
genomsnittet, att bli svårare att klara av. 

Enligt Svensk Kvalitetsindex bör energi-
bolag som satsar på att få nöjdare kunder 
göra detta genom att satsa på att kunder-
na känner sig sedda och värdefulla. 

Jämfört med andra branscher har kunder-
na inom energibranschen sällan kontakt 
med sina leverantörer och kundernas enga-

gemang för produkten är förhållandevis lågt. Detta 
är en av utmaningarna som Västervik Miljö & Energi 
kommer fortsätta att arbeta med. Vi behöver bli bättre 
på att hitta kontaktytor mellan oss och våra kunder. 
Affärsområde Fjärrvärme är ett gott exempel där vår 
personal har regelbundna kontakter med våra servi-
ceavtalskunder, vilket stärker kundrelationerna. 

ÅRETS STJÄRNA!  
Fjärrvärme är 

affärsområdet med  
nöjdast kunder.

ÅRETS SOL!  
Kundservice är den  

verksamhet som får bäst 
betyg i förhållande till 

andra i branschen.

ÅRETS RAKET!  
Elnät är affärsområdet  

som förbättrat sitt  
resultat mest sedan 

mätningen 2011.
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Verksamheten omfattar insamling av hushålls-
avfall, förpackningar och tidningar samt drift 
av Målserums avfallsanläggning och de fyra 
återvinningscentralerna i Ankarsrum, Gamleby, 
Loftahammar och Överum. 

På Målerums avfallsanläggning:
• Tar vi emot, sorterar, mellanlagrar och depo-

nerar grovavfall från hushåll samt verksam-
hetsavfall från småföretag. 

• Tar vi emot och förbehandlar utsorterat 
brännbart verksamhets- och hushållsavfall. 

• Tar vi emot, sorterar och mellanlagrar farligt 
avfall från både hushåll och småföretag.

Avfallsplan 2015-2020 
Den nya avfallsplanen för Västerviks kommun 
2015-2020 antogs i kommunfullmäktige den 2 
juli 2015. Många av de uppsatta målen som ska 
nås under perioden kräver mycket arbete och 
affärsområde Avfall & Återvinning är en av de 
viktigaste aktörerna som ska se till att målen 
uppfylls. Ett av målen är att samtliga kommunala 
verksamheter ska källsortera år 2020. För villor 
och flerbostadshus ska källsorteringsandelen vara  
90 % senast år 2020. Stort fokus kommer att ligga 
på kommunikation, information och handled-
ning, vilket i sin tur kräver resurser i form av 
personal. Vi kommer därför under 2016 att anställa 
en avfallrådgivare/-ingenjör, vars huvudsakliga 
uppgift är att arbeta för att nå de uppsatta målen 
i avfallsplanen. 

Matavfallsinsamling - för alla villor i kommunen
Det sista kvarvarande området kom igång med 
matavfallsinsamling 2015. Nu har alla villor i 
Västerviks kommun möjlighet att sortera ut sitt 
matavfall för vidare förädling till biogas och bio-
gödsel. 

Nya matavfallspåsar 
En del av våra kunder som samlar in matavfall har 
klagat på kvaliteten på de befintliga papperspåsar-
na. För att hitta ett bättre alternativ genomfördes 
ett test med tre andra påstyper i ett antal utvalda 
villaområden i Västerviks tätort under sommar-

halvåret. En av de tre testade påstyperna fick 
överlägset högst betyg och vi kommer under 2016 
att börja leverera ut denna till våra kunder.

Loftahammar 
2015 var sista året som sommarhämtningen och 
återvinningscentralen i Loftahammar sköttes på 
entreprenad. Från och med 2016 sköter vi detta 
i egen regi. De kunder som har sommarhämt-
ning till sina fritidsboenden har därför fått sina 
säckställ utbytta mot plastkärl. Nu kan vi göra 
hämtningen i hela Loftahammarsområdet mer 
effektiv genom att samköra våra året-runt-hämt-
ningar med sommarhämtningarna. Kunderna i 
Loftahammar kommer även att märka av utökade 
öppettider på återvinningscentralen. 

Ny sopbil går på biogas
Under hösten/vintern påbörjades upphandlingen 
av två nya sopbilar, varav den ena kommer att dri-
vas med biogas. Trolig leverans av denna är under 
sensommaren 2016. 

Utökade öppettider på Målserum
Enkätundersökningar bland våra kunder visar att 
många önskar bättre service i form av utökade öp-
pettider på våra återvinningscentraler. Detta har 
vi tagit till oss, och för avfallsanläggningen vid 
Målserum innebär det utökade öppettider både på 
vardagar och helger. På våra fyra återvinningscen-
traler ute i kommunen utökas öppettiderna under 
hela sommarhalvåret.

Tioårsjubileum med skräpbasket på Målserum
För att fira bolagets tioårsjubileum bjöds allmän-
heten in till öppet hus på Målserums avfallsanlägg-
ning. Det kom mycket folk och vårt affärsområde 
visade bland annat upp våra hämtningsfordon 
och hur dessa fungerar. För de yngre besökarna 
anordnade vi ”skräpbasket” där det gällde att kasta 
rätt sorts avfall i rätt sorteringskärl, en mycket 
uppskattad aktivitet. 

Avfall & 
Återvinning

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB 556045-6567
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Så här många kilo samlade vi in via Samlaren

Under året har en ny energi- och klimatstrategi samt en 
ny renhållningsordning med avfallsplan fastställts av 
kommunfullmäktige. Båda plandokumenten gäller för 
åren 2015—2020 och är styrande för flera av bolagets 
verksamheter.

”Skräpbasket” på öppet hus på Målserums avfallsanlägg-
ning. De yngre besökarna fick öva sig på att kasta rätt 
sorts avfall i rätt sorteringskärl. En mycket uppskattad 
aktivitet. 

Alla villor i Västerviks kommun har nu möjlighet att sortera ut sitt matavfall. En ny återförslutningsbar papperspåse för 
matavfall har tagits fram under året. Påsen läggs i ett tvåfackskärl, och hämtas med en tvåfacksbil för vidare förädling 
till biogas och biogödsel. 

Samlaren är vårt koncept för insamling av smått, farligt elavfall, direkt i din matbutik. Samlaren finns i åtta butiker och här 
kan du exempelvis lämna både batterier och glödlampor samtidigt som du handlar. 2015 samlade vi in 3,55 ton farligt avfall i 
Samlaren. 

999999
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Affärsområde Entreprenad arbetar huvudsak-
ligen med drift och underhållsuppdrag utifrån 
det entreprenadavtal som finns med Västerviks 
kommun.  En entreprenad- och åkeriverksamhet 
ingår också i affärsområdet.

Årstidsbunden verksamhet
Året började med en förhållandevis mild vinter 
med lite snö, dock med en hel del halkbekymmer.

När våren kom startade ”vårstädningen” av alla 
ytor samt förberedelser så att lekplatser, fontäner, 
parksoffor och annan utrustning kan tas i bruk.

Sommaren är som alltid en hektisk tid, där fokus 
ligger på grönyteskötsel, blommor och gaturen-
hållning främst i centrala Västervik.

Även under hösten var vädret gynnsamt med för 
årstiden mycket milt väder utan varken snö eller 
halka. Tack vare detta kunde vi utföra en hel del 
underhållsarbeten. Även entreprenadverksam-
heten, med främst asfalteringsarbeten, pågick 
ända fram till jul.

Fortsatt arbete för nöjda kunder
Arbetet inom kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) 
och arbetsmiljö (OHSAS 18001) har fortsatt och 
engagerat all personal inom affärsområdet på ett 
positivt sätt.

Under året genomfördes en NKI-undersökning 
som visade fantastiskt bra värden för vår verk-
samhet. Detta tyder på att vi har varit skickliga 
i vårt arbete under året, där kundfokus stått i 
centrum, och visar att våra medarbetare verkligen 
tror på vår verksamhet och vårt arbetssätt.

Samordning av trafikavstängningsmaterial
Ett uppdrag att samordna och ta ansvar för 
samtligt trafikavstängningsmaterial som idag 
finns inom bolaget påbörjades under hösten 2015. 
Uppdraget genomförs fullt ut under våren 2016.

Entreprenadverksamheten 
Entreprenadverksamheten har mestadels bestått 
av återställningsarbeten efter fiberutbyggnad i 
Västerviks stad. Vi har även fått beställningar från 
Västerviks kommun, bland annat upprustning av 
ytor runt piazzan i Överum, renovering av kaj och  
träbrygga i Fiskarehamnen, in- och utfart till ny 
Q-starmack på Lunnargatan, cykelparkering vid 
Alfaskolan på Storgatan samt schaktarbeten i 
samband med arkeologiska undersökningar vid 
Slottsholmen. 

Åkeriverksamheten fungerar mycket bra
Åkeriverksamheten har under året fungerat 
mycket bra. Transportuppdragen utförs främst 
till verksamheter inom bolaget, men även uppdrag 
för externa kunder förekommer. En ny lastmaskin 
upphandlades under hösten 2015, men kommer 
att levereras först under våren 2016. Denna ingår 
i åkeriverksamheten och är ett viktigt fordon, inte 
minst under vinterhalvåret.

Miljövänlig ogräsbekämpning med hetvatten
Affärsområdet har under året investerat i en ogräs-
bekämpningsutrustning som på ett miljövänligt 
sätt bekämpar ogräs med hetvatten. Metoden er-
sätter till största delen de giftbekämpningsmedel 
som tidigare använts. 

Entreprenad

Miljövänlig ogräsbekämpning med hetvatten.

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB 556045-6567
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Alla njuter vi av dem. Blommorna som varje år pryder hela Västerviks kommun. För vår personal är somma-
ren en riktig högsäsong. Sommarblommorna ska skötas och vattnas så att det ser lika fint ut i slutet av som-
maren som när säsongen startar. Cirka 13 000 plantor levereras till Västervik Miljö & Energi varje säsong.

Det blommar även på hösten. Här blir det höstfint i centrala Västervik. 

Gatusopningsmaskinen är en viktig del i renhållningsarbetet.

111111111111
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Affärsområde Elnäts huvudsakliga uppgifter är 
att driva och förvalta det elnät som ägs av syster-
bolaget Västerviks Kraft Elnät AB, samt gatube-
lysningsnätet, som ägs direkt av Västervik Miljö 
& Energi AB. 

Nytt AMR-system 
Det nuvarande systemet för mätvärdesinsamling, 
AMR, har bitvis dålig funktionalitet och mycket 
resurser får läggas ner för Västerviks Kraft Elnäts 
räkning för att kunna leva upp till de krav som 
gäller för mätning och avräkning av elnätet.

Under våren och försommaren gjordes därför en 
förstudie inför upphandling av ett nytt AMR-sys-
tem med bland annat studiebesök hos kunder till 
tänkbara leverantörer. Förfrågningsunderlaget 
publicerades under juli och tilldelningen gjordes i 
augusti. Tillsammans med den vinnande leveran-
tören kommer vi under våren 2016 att genomföra 
ett pilotprojekt som blir avgörande för fortsätt-
ningen.

Ny- och ombyggnadsprojekt under året 
Under året har ett flertal större och mindre ny- och  
ombyggnadsprojekt genomförts för Västerviks 
Kraft Elnäts räkning. När det gäller nätstationer 
så har Johannesdal genomgått en total ombyggnad 
av både hög- och lågspänningsställverken. Vid 
Perugatan har den gamla stationen vid förskolan 
Arabia ersatts med en helt ny i samband med upp-
förandet av den nya förskolan.

Nytt nät på Marsö 
I samband med en brand i en ladugård på Marsö 
sommaren 2014 så skadades en del av elnätet 
där. Efter en besiktning togs beslut om att bygga 
om hela det nästan 50 år gamla elnätet på ön.  
I september var hela arbetet slutfört och vi har nu 
förhoppningsvis fått ett elnät som inte kommer att 
behöva några insatser under många år framöver.

Ny gatljusbil  och nytt färdigt-ljus-avtal
Vår nya gatljusbil levererades under mars månad 
och ersatte då det fordon som tjänstgjort hos oss 
sedan 1999. 

Vårt avtal ”Färdigt ljus” med vår beställare Väster-
viks kommun gick ut sista december 2015. Under 

hösten har därför förhandlingar om ett nytt avtal 
ägt rum. Under december undertecknades ett nytt 
avtal som ger kommuninvånarna offentlig gatu-
belysning under en ny femårsperiod.

Nya medarbetare 
Personalen är vår viktigaste resurs och vi har 
under det gångna året rekryterat två nya med-
arbetare och har därmed nått en mer uthållig 
bemanningsnivå för att klara våra åtaganden. 

Framtid
Under 2016 kommer vi inom affärsområde Elnät att 
fortsätta vårt arbete med att utföra våra planenli-
ga drifts- och underhållsåtgärder. Vårt arbete med 
att analysera våra investeringar för att få mesta 
möjliga utbyte av varje investerad krona fortsätter 
också enligt tidigare beslutade plan.

Elnät

16 meter upp i luften når kranen på den nya gatljusbilen.

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB 556045-6567
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16 meter upp i luften når kranen på den nya gatljusbilen. Nytt elnät på Marsö. Ny station vid Perugatan.

Branschorganisationen Svensk Energi anordnar varje år Elens dag för att uppmärksamma elens nytta och 
nöje och vad el tillför i vår vardag och samhället i stort. I samband med Elens dag skapades kampanjen 
#getglowing i sociala medier. För varje uppladdad bild i denna aktivitet skänktes pengar till organisationen 
Give Watts projekt med ljus till skolbarn i provinsen Migori County i sydvästra Kenya.
Inför vårt deltagande i denna kampanj målade vi #VMEAB med ficklampan i en mobiltelefon och fotografera-
de detta i vår källare. Resultatet ser du ovan! 
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Affärsområde Stadsnät bygger ut och underhåller 
fibernät inom Västerviks kommun. Genom lokal 
närvaro och tydligt engagemang skapar verk-
samheten samhällsnytta och bidrar till digital 
samhällsutveckling i Västerviks kommun.

Kommunens bredbandsmål
I januari 2015 beslutade kommunstyrelsen att upp-
dra åt affärsområde Stadsnät att uppnå kommu-
nens bredbandsmål i enlighet med bredbandsstra-
tegin. Bredbandsmålet är att: ”90 procent av alla 
hushåll och företag i Västerviks kommun ska ha 
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020”. 

Fiberutbyggnaden 
Totalt 3 200 villor i Västervik tätort har möjlighet 
att ansluta sig till Västervik Miljö & Energis fiber-
nät, varav cirka 700 stycken redan är anslutna. 
Under 2016 planeras, byggs och dokumenteras 
fiberanslutningar både i landsbygdsorter och i tät-
orter. Ett flertal företag, Västerviks kommun och 
Landstinget i Kalmar län hyr förbindelser för sin 
datakommunikation av affärsområde Stadsnät. 

Bidragsansökan för utbyggnad på landsbygden 
Under 2015 har bidragsansökan för fiberutbygg-
nad på landsbygden lämnats in. Västervik Miljö 
& Energi har ansökt om cirka 35 miljoner kronor 
i bidrag från Jordbruksverket via länsstyrelsen. 
Kalmar län har tilldelats cirka 80 miljoner kronor 
totalt och den sammanlagda sökta summan i länet 
uppgår till 180 miljoner kronor. Beskedet förväntas 
under mars 2016.

Framtid
För att skapa ett framtidssäkert fibernät i Väster-
viks kommun arbetar vi med att:

• aktivt verka för att uppnå kommunens bred-
bandsmål.

• följa fiberutbyggnadsplan för såväl tätorter 
som landsbygden inom hela kommunen.

• utveckla affärsområdets webbsidor och webb-
portal till ett viktigt verktyg för dialog, såväl 
med kunder som med kommuninvånare, för 
att bidra till hela kommunens digitala sam-
hällsutveckling.

• skapa samhällsnytta i kommunen genom  
fibernätet, en framtidssäker, digital infra-
struktur.

• erbjuda valfrihet, så kallat öppet nät,  bland 
operatörerna för att gynna invånare, både på 
kort och lång sikt. 

Stadsnät

Vi jobbar för att nå kommunens bredbandsmål. 

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB 556045-6567
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Utbyggnad på Tättö - samförläggning med  
vatten och avlopp.

Tabellen visar hur många hushåll som återstår att bygga 
fiber till för att nå bredbandsmålet i Västerviks kommun.

Tabellen visar uppföljning av bredbandsmålet i Västerviks kommun.

Installationsarbete för fiberanslutning av en fastighet. Installationsarbete på plats hos en företagskund.
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Huvudmannaskapet för den allmänna  
VA-anläggningen i Västerviks kommun är dele-
gerat via ägardirektiv till VMEAB, affärsområde 
Vatten, som därmed ansvarar för vattentjänsterna 
i kommunen. Ansvaret innebär produktion och 
distribution av kommunens dricksvatten, avled-
ning och rening av avloppsvatten samt avledning 
av dagvatten. Förutom den egna verksamheten 
sköter VA-verksamheten drift- och underhåll av 
biogasanläggningar enligt avtal med Västervik 
Biogas AB. Verksamheten bedrivs inom fastställ-
da verksamhetsområden på 19 orter. 

Vår av styrelsen antagna VA-utvecklingsplan för 
den allmänna VA-anläggningen tar fasta på stra-
tegiskt viktiga insatser som behöver göras utöver 
den löpande verksamheten inom den närmaste 
åttaårsperioden. De övergripande målsättningar-
na vi arbetar för beskrivs i utvecklingsplanen som:  

• En långsiktigt hållbar vattenförsörjning
• Ett långsiktigt upprätthållande av VA-anlägg-

ningens funktion och kondition
• Uppfyllandet av förväntade lagkrav och  

beslutade miljökvalitetsnormer
• Säkra VA-anläggningarna mot framtida  

klimatförändringar
• Att möta kommunens långsiktiga fysiska 

planering
• Minskad energianvändning och ökat krets-

lopp av näringsämnen

Rörledningsnät
Tillgången på ett leveranssäkert dricksvatten med 
hög kvalitet bygger på väl fungerande och drift-
effektiva anläggningar och ledningsnät. För att 

uppnå och upprätthålla en god status pågår kon-
tinuerligt underhåll och förnyelse av våra anlägg-
ningar och vårt ledningsnät. Det innebär aktiva 
och förebyggande åtgärder med bland annat se-
parering av dagvatten från spillvattennätet i flera 
områden i våra tätorter. Separering av dagvatten- 
och spillvattenledningar är ett sätt att anpassa be-
fintlig infrastruktur till ändrade klimatförhållan-
den.

Under året har samtliga våra nymonterade ”vat-
tenkiosker” tagits i drift, där spolbilar och entre-
prenörer kan tanka större mängder vatten. Syftet 
med tankstationerna är att dels fånga upp vatten-
åtgång som tidigare inte uppmätts och debiterats 
och dels att skydda vattenledningsnätet från obe-
hörig åtkomst.

I början av året upplevde många invånare i Väster-
vik lukt- och smakpåverkan från dricksvattnet. En 
omfattande orsaksutredning med hjälp av natio-
nell expertis påbörjades omgående. Utredningen 
påvisade att grunderna till problemet härrörde 
från en kraftig algblomning i sjön Hjorten hösten 
2014. En rad åtgärder har påbörjats för att i möj-
ligaste mån förhindra en upprepning av proble-
men.

Uppfyllandet av våra miljökrav för avledning och 
rening av avloppsvatten är en central del av vårt 
arbete. Miljökraven för våra reningsverk skärps 
gradvis och för att uppfylla befintliga och nya vill-
kor fordras investeringar på anläggningarna. Vårt 
största reningsverk, Lucerna, är föremål för en 
juridisk process med prövning enligt miljöbalken. 
Efter fyra års väntan har vi ännu inte meddelats 
slutliga villkor för utsläpp av kväve, fosfor och sy-
reabsorberande ämnen.

Vatten

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB 556045-6567
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Affärsområde Vatten producerar och levererar 
biogas för tillverkning av fordonsgas. Affärsområ-
det sköter också på uppdrag av Västervik Biogas 
AB, drift, produktion och underhåll av anlägg-
ningarna för fordonsgas inklusive gasmacken. 
2015 ökade produktionen av biogas med 27 % till 
921 391 Nm³ vilket motsvarar energiinnehållet i 
cirka 625 600 liter bensin.

Projekt och investeringar
Efter ett års omfattande ombyggnad och moder-
nisering stod avloppsreningsverket i Gamleby 
klart i hela sin omfattning under hösten 2015. Ef-
ter ombyggnationen innehåller verket nu uppda-
terade, datastyrda och fjärrövervakade processer 
med senaste teknik, där också kontrollerad kvä-
verening ingår. Reningsverket fick dessutom ny, 
modern och tilltalande exteriör.  

I november startade grävarbetena för utbyggnad 
av VA-ledningsnätet på Hornslandet utanför Väs-
tervik. Den andra och sista etappen beräknas vara 
färdigutbyggd i slutet av 2017. Projektet innefattar 
ca 30 km vatten- och spillvattenledningar, byggna-
tion av tre större pumpstationer och ger möjlig-
het till ytterligare ca 350 fastigheter att ansluta sig 
till det allmänna VA-ledningsnätet.

Under december månads sista dagar kom beslut 
från statens VA-nämnd som innebär att vi inte 
kan ta betalt enligt särtaxan av boende i etapp 1 
(Hästhagsområdet med flera). Processen fortsät-
ter in i 2016 med ett överklagande av beslutet då 
vi inte är överens med VA-nämndens ställnings-
tagande.

Några bostadsområden som ligger utanför be-
slutade verksamhetsområden har anslutit sig till 

vårt VA-ledningsnät. Detta gäller Äppleudden och 
Sandebo på Norrlandet, liksom Tättö och Grön-
dalen utanför Loftahammar. Snart kommer även 
en samfälld lösning för öarna utanför Bråtviken.  
Totalt rör det sig om cirka 125 fastigheter, som i 
samråd med VA-huvudmannen på detta sätt mins-
kat sina utsläpp av övergödande ämnen till känsli-
ga havsområden.

Vattenförsörjning
I syfte att förbättra vattenförsörjningen i Väster-
vik med närliggande orter pågår ett projekt som 
ska stärka reservvattentillgången. Projektet inne-
bär en ny intagsledning i sjön Vångaren och anord-
ningar för direkt överledning av vatten från Vång-
aren till Hjortens vattenverk. Projektet planeras 
vara färdigt i slutet av 2016.

Inom VA-verksamheten hanteras anläggningar 
och system  som är nödvändiga för att upprätthål-
la centrala samhällsfunktioner. Vid alla tidpunkter 
på dygnet levererar vi ett hälsosamt dricksvatten, 
avleder dag- och spillvatten och renar avloppsvat-
ten. För att upprätthålla och åstadkomma drifts- 
och leveranssäkerhet krävs att vi har en långsiktig 
ekonomisk strategi för anläggningsunderhåll och 
investeringar och ett väl fungerande förebyggande 
underhåll samt god akutberedskap. För att bland 
annat möta de ökande kostnaderna för underhåll 
och investeringar på våra driftsanläggningar och 
ledningsnät har taxehöjningar genomförts.

NYCKELTAL VA-VERKSAMHETEN  2013  2014  2015 

Debiterad vattenmängd, m3   2 045 000 2 109 000 2 163 000
Producerad vattenmängd, m3   3 142 000  3 086 000 2 950 000
Renad mängd avloppsvatten, m3   4 745 000  4 560 000 4 320 000
Vattenläckor, styck    19   21  15 
Källaröversvämningar, styck   0   13  17  
Antal abonnenter, styck    8 826  8 948  8 961
Omförlagd ledningslängd, meter   413  3 200  2 890
Nyförlagd ledningslängd, meter   311   563  552 

Västervik Miljö & Energi 
äger & ansvarar för

• 16 vattenverk                  
• 6 högreservoarer            

• 17 avloppsreningsverk   
• 160 pumpstationer                            
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Produktion av fjärrvärme bedrivs i tre pro-
duktionsanläggningar, Västervik , Gamleby 
och Ankarsrum. Kraftvärmepannan vid Stege- 
holmsverket i Västervik togs i drift under våren 
2014 och har producerat värme och el knappt två 
år. Vid Stegeholmsverket i Västervik används 
nästan uteslutande förnyelsebar energi genom 
förbränning av utsorterat brännbart avfall och 
flis. I Gamleby och Ankarsrum kommer värmen i 
huvudsak från flis.

Fjärrvärmeleveranserna uppgick under året 
till 197 GWh (jämfört med 198 GWh år 2014) och 
elproduktionen till 19,2 GWh (25 GWh). Nettoom-
sättning från försäljning av el till den nordiska 
elbörsen uppgick till 4,1 mkr (6,7 mkr). Intäkter 
från värmeleveranser uppgick till 134,2 mkr (131,4 
mkr). Totalt genomfördes investeringar för 5,4 
mkr (82 mkr).

Västervik Miljö & Energi arbetar kontinuerligt 
med att utveckla och förstärka fjärrvärmenäten, 
och under de senaste åren har ett antal kulvert-
förstärkningar i Västervik genomförts. Under året 
anslöts nya fastigheter till våra fjärrvärmenät,   
Ljungbergaskolan i Kvännaren var en av dem. 
Dessutom anslöts tio villor i Västervik, två villor i 
Gamleby och tre villor i Ankarsrum.

Ny prismodell 
Under året har vi tillsammans med representan-
ter från olika kundkategorier arbetat fram en ny 
prismodell för fjärrvärme. Prismodellen gäller 
från och med 1 januari 2016. Syftet med den nya 
prismodellen är att den på ett tydligare sätt ska 
spegla kostnadsstrukturen, ge rätt incitament till 
energieffektivisering för kunderna samt stärka 
fjärrvärmens konkurrenskraft.  

Brand på bränsleanläggningen
I september utbröt en brand i mottagningsbun-
kern för avfall vid  bränsleanläggningen på Målse-
rums avfallsanläggning. Branden vållade skador, 
framför allt på elutrustning, och resulterade i ett 
längre produktionsstopp. I samband med produk-
tionsstoppet uppstod lukt i omgivningen på grund 
av lagrade avfallsmängder.

Fjärrvärme

Energitjänster allt viktigare
Energitjänster, där vi samarbetar med kunderna 
för att hitta lösningar med sänkt energianvänd-
ning som mål, kommer att bli allt viktigare fram-
över. Under året har ett stort antal kostnadsfria 
besiktningar genomförts i syfte att kontrollera 
funktionen på kundens anläggning samt vägleda 
i frågor om energieffektiviseringar och anlägg-
ningsskötsel.

Ökad leveranssäkerhet ger förbättrad trygghet
Fjärrvärme som uppvärmningsalternativ skall 
upplevas som enkel, bekväm och trygg. För att 
höja leveranssäkerheten infördes till årsskiftet 
en jour för att åtgärda akuta fel i kundens anlägg-
ning. Jouren finns tillgänglig för samtliga kunder 
dygnet runt. 

Framtid
Under året påbörjades en förstudie på produk-
tionsanläggningen i Gamleby. Anläggningen är 
i behov av förnyelse med syfte att minska både 
miljöpåverkan och driftkostnaderna samt höja 
leveranssäkerheten. 

Jouren finns tillgänglig dygnet runt, året om,  
för samtliga kunder.

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB 556045-6567
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Under året anslöts flera nya kunder.
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Fjärrvärmeförsäljning 2000 till 2015. Enhet i GWh.

Nyckeltal 2015
• Fjärrvärmeleveranser: 197 GWh
• Elproduktion: 19,2 GWh
• Anslutna fjärrvärmekunder totalt:  3 215 
• Antal serviceavtal : 1 720  
• Energiåtervinningen ur 62 300 ton avfall upp-

gick till 170,6 GWh fjärrvärme och 19,3 GWh el

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förstärka fjärrvärmenäten.

25%

1%

74%

Bränslefördelning under året 
(samtliga verk, totalt producerat 

269 294 MWh)

Flis (66 142 MWh)

Olja (3 743 MWh)

Avfall (199 411 MWh)
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Västervik Miljö & Energi AB
556045-6567

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Den senast fastställda bolagsordningen beslutades av kommunfullmäktige 2014-02-24 och av bolagsstämman 2014-
03-17. Av bolagsordningens § 4 framgår att för affärsområde Vatten samt verksamheten hushållsavfall inom 
affärsområde Avfall & Återvinning gäller de kommunala likställighets-, lokaliserings- och självkostnadsprinciperna. I 
övrigt gäller utfärdade ägardirektiv och övrig lagstiftning. 

I ägardirektivet för 2015, beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-15, fastställs att bolaget "har kommunens uppdrag 
att vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och därmed medverka till att kommunen kan 
fullgöra sitt ansvar enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster". Som ekonomiskt mål anges att, "under varje 
given period ska sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital på 5,5 %". Avkastningskravet ställs på 
bolaget som helhet, utan att tydligt särskilja vilka verksamheter som omfattas eller eventuellt borträknas.

Ovan nämnda ägardirektiv har överklagats och Förvaltningsrätten har i dom meddelad 2015-02-18 upphävt beslutet 
om ägardirektiven till den del det avser avkastningskravet. Resultatutveckling avseende monopolverksamheterna 
Vatten och Hushållsavfall framgår av not 6. 

Det kommunala ändamålet

ÅRSREDOVISNING 
FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB

Styrelsen och verkställande direktören för Västervik Miljö & Energi AB avger härmed årsredovisning för 
räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31.

Verksamhetens art och inriktning
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och distribuera energi, värme och el, samt att 
producera orenad biogas. Bolaget ska också tillhandahålla dricksvatten, avleda och rena avloppsvatten, insamla, 
transportera, återvinna och bortskaffa avfall. Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast 
egendom, gatubelysningsanläggningar samt infrastruktur för IT-kommunikation. Därutöver ska bolaget på uppdrag av 
Västerviks kommun ansvara för skötsel och underhåll av kommunens gator och parker. Bolaget ska tillhandahålla 
konsult- och entreprenadtjänster inom nämnda verksamhetsområden samt har också rätt att idka med ovanstående 
förenlig verksamhet.

Bolaget får även inom regionen, eller i undantagsfall utanför regionen, gemensamt eller i samverkan med andra 
kommuner eller bolag engagera sig i aktiviteter som syftar till att förbättra miljön och/eller effektivisera 
energianvändningen. Bolaget har sitt säte i Västervik.

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB 556045-6567
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Västervik Miljö & Energi AB
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(Tkr) 2015(1) 2014(1) 2013(1) 2012(1) 2011(1)

Nettoomsättning 397 498 380 767 344 976 323 995 314 260
Rörelseresultat 50 550 65 563 33 440 28 655 19 866
Resultat efter finansiella poster 29 486 44 223 22 243 13 439 19 606
Balansomslutning 1 110 879 1 093 962 993 007 840 834 281 001
Soliditet (2) 21,4% 19,7% 18,2% 19,1% 59,5%
Avkastning på totalt kapital (3)(4) 4,6% 6,1% 3,5% 3,4% 7,1%
Antal tillsvidareanställda vid årets slut 148 142 136 133 113
Antal årsarbetare 153 146 142 136 117

(3) Rörelseresultat (resultat före finansiella poster) / Balansomslutningen (medelvärdet av balansomslutningen i den senaste delårsrapporten 
och den senaste årsredovisningen)

(1) Från och med 1 januari 2014 tillämpar företaget BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). 
    Jämförelseåret 2013 har omräknats i enlighet med K3. Omräkning av tidigare år har ej skett. Tidigare tillämpade företaget 

Bolagets styrelse och ledning

(4) Avkastning på totalt kapital exklusive rörelseresultat och balansomslutning hänförlig till monopolverksamheterna, vilka bedrivs enligt 
självkostnadsprincipen, uppgår till 5,4 % för 2015 och 5,8 % för 2014.

Taxefinansierad verksamhet
För de taxefinansierade monopolverksamheterna redovisas i resultaträkningen ett nollresultat då uppkomna överskott 
utgör en skuld till kollektivet. Skulden till avfallsmonopolets kollektiv redovisas som kortfristig, medan skulden till VA-
monopolets kollektiv redovisas som långfristig och utgörs av investeringsfond.

Samtliga aktier i Västervik Miljö & Energi AB ägs av Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, org nr 556528-1416. 
Moderbolaget upprättar koncernbokslut. Västerviks Kommuns Förvaltnings AB är i sin tur ett helägt dotterbolag till 
Västerviks kommun, org nr 212000-0779. 

Bolagets styrelse väljs i sin helhet av kommunfullmäktige i Västerviks kommun. Under verksamhetsåret har styrelsen 
haft följande sammansättning: Bo Jonsson, ordförande, Olof Nimhed, vice ordförande, Marie Stenmark, Per 
Andersson, Anna Hederberg, Solveig Thorngren, Jorge Chavez, Bengt Karlsson och Akko Karlsson. 
Personalrepresentanter i styrelsen har varit Pär Tolf (SEKO) och Patrik Thörnblom (Ledarna). Verkställande direktör 
har varit Per Allerth. 

Utveckling av verksamhet, ställning och resultat 
Flerårsjämförelse (belopp i tkr)

Ägarförhållanden

(2) Justerat eget kapital / Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten 
skatteskuld.
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Under 2015 har ett omfattande arbete med bidragsansökan för fiberutbyggnad på landsbygden pågått. Västervik 
Miljö & Energi har ansökt om cirka 35 miljoner kronor i bidrag från Jordbruksverket via länsstyrelsen. Kalmar län har 
tilldelats cirka 80 miljoner kronor totalt och den sammanlagda sökta summan i området uppgår till 180 miljoner 
kronor. Jordbruksverket har upprepade gånger skjutit upp beslut i frågan och enligt det senaste beskedet förväntas 
myndigheten informera om bidragsnivåerna under mars 2016.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut
I början av året inträffade ett haveri av en paraskruv i en silo vid Stegeholmsverket. Haveriet innebar att 
förbränningskapaciteten från avfallsbränslet reducerades och att dyrare alternativbränsle i form av biobränsle fick 
användas under en period. Under hösten självantände avfall i tippfickan vid krossen på Målserums 
avfallsanläggning. Branden uppstod när anläggningen var obemannad och skadorna blev omfattande. Utrustningen 
runt tippfickan bedöms vara återställd under våren 2016. I båda fallen har driften kunnat upprätthållas och 
försäkringsersättningarna bedöms täcka hela den ekonomiska skada som bolaget lidit.

Panna 5 vid Stegeholmsverket har vid några tillfällen under 2015 lidit av bristande tillgänglighet, vilket har påverkat 
fjärrvärmeproduktionen i flera led. Bland annat har bränslemixen inte kunnat optimeras i önskvärd utsträckning, 
liksom turbinen i anläggningen inte har kunnat producera el i förväntad omfattning. Dessa faktorer bidrar till att årets 
resultat inte når budgeterade nivåer fullt ut.  

Under sommaren slutfördes om- och nybyggnationen av Gamleby avloppsreningsverk och samtliga delar har tagits i 
drift. Verket har utrustats med en tekniskt avancerad reningsprocess och är ett av Sveriges modernaste reningsverk i 
sin storlek. Under inkörningsperioden har mycket tillfredsställande utsläppsvärden kunnat uppmätas. 

Va-nämndens beslut att boende kring Hästhagssjön på Hornslandet inte omfattas av den av kommunfullmäktige 
fastställda särtaxan har överklagats. Investeringens kalkyler bygger på särtaxan och om samtliga rättsliga instanser 
avvisar särtaxan kommer de ekonomiska konsekvenserna att bli betydande. 

Beslutade VA-taxor för 2015 har överklagats och det är i dagsläget oklart hur ett domslut till motpartens fördel skulle 
komma att påverka bolaget.

Från miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen väntas ett beslut som dikterar villkoren för utsläppen från Lucerna 
avloppsreningsverk i Västervik. Sannolikt måste anläggningen byggas om inom några år för att möta de framtida 
kraven på utsläppsnivåer, något som då kommer innebära omfattande investeringar. 

VA-utbyggnaden på Hornslandet fortsätter enligt plan och under året antogs en ny entreprenör för resterande 
etapper. Utbyggnaden planeras vara helt klar under 2017. I slutet av året meddelade Statens va-nämnd i en dom att 
den särtaxa för anslutning av kommunalt vatten och avlopp som fastställdes av kommunfullmäktige 2011 inte ska 
gälla för fastighetsägarna i området Hästhagssjön på Hornslandet. Om domen vinner laga kraft måste den utgift som 
inte täcks av anslutningsavgifterna täckas av VA-kollektivet genom taxehöjningar, alternativt genom tillskjutna 
skattemedel från kommunen. Styrelsen i bolaget och Västerviks kommun har fattat ett gemensamt beslut att överklaga 
Va-nämndens beslut till Mark- och Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB 556045-6567
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Personal

Ledningssystemet vid Västervik Miljö & Energi är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och OHSAS 
18001 (arbetsmiljö). Dessutom är laboratoriet inom AO Vatten ackrediterat enligt ISO 17025. Bolagets betydande 
miljöaspekter (påverkan på yttre miljö) är utsläpp till mark, vatten och luft, transporter, energianvändning, avfall samt 
användning av kemikalier. 

Samtliga affärsområden har tagit fram mål, handlingsplaner och åtgärder för att minska miljöbelastningen, höja 
kvaliteten på våra produkter och tjänster, samt förbättra arbetsmiljön för våra anställda medarbetare. 
Förbättringsarbetet bedrivs i form av ständiga förbättringar inom ramen för vårt ledningssystem. Vår vision är att 
vara ett hållbart företag — ekologiskt, ekonomiskt och socialt och vår affärsidé är att förenkla vardagen för våra 
kunder. 

Under året har en ny energi- och klimatstrategi samt en ny renhållningsordning med avfallsplan fastställts av 
kommunfullmäktige. Båda plandokumenten gäller för åren 2015—2020 och är styrande för flera av bolagets 
verksamheter.

Icke-finansiella upplysningar

I syfte att främja personalens allmänna hälsa har bolaget under året bland annat infört obligatorisk friskvård på 
arbetstid. I praktiken innebär det att två timmar i veckan ägnas åt någon form av fysisk aktivitet, vilket på lång sikt 
förväntas bidra till ett högre hälsotal bland medarbetarna. 

Västervik Miljö & Energi har en egen skyddskommitté som bland annat aktivt arbetar med att förebygga tillbud och 
olycksfall. Bolaget har kollektivavtal för samtliga anställda (KFS Energiavtalet).

Miljö 

Förväntad framtida utveckling

Finansiella risker
Västerviks kommunkoncern etablerade under 2013 en internbanksfunktion i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB. 
Bolagets finansiering förvaltas av internbanken, där riskhantering sker enligt en av kommunfullmäktige fastställd 
finanspolicy och riktlinjer. En finansgrupp med representanter från kommunen och koncernbolagen sköter den 
löpande förvaltningen. Den externa upplåningen sker i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB medan räntesäkringar 
sker genom derivat vilka tecknas av Västerviks kommun. 

Under 2015 har en utredning genomförts om förutsättningarna för bolaget att återigen införliva elhandel i 
verksamheten. År 2000 avvecklade ägaren elhandelsverksamheten i Västervik och vid den tiden fanns det motiv till 
varför verksamheten skulle upphöra. I dag råder det andra förutsättningar på marknaden varför frågan bör 
aktualiseras. Under 2016 kommer ägaren att fatta beslut om huruvida Västervik Miljö & Energi ska bli det kompletta 
energiföretaget och även ha el i sin produktportfölj.

Utvecklingen i branschen går snabbt och stora krav ställs på aktörerna inom energibranschen. Vår vision om att 
verka som ”ett hållbart företag” känns helt rätt i tiden liksom affärsidén att ”förenkla vardagen för våra kunder”. 
Trenden med ökande energieffektivisering medför lägre intäkter till verksamheten och då främst inom fjärrvärmen. 
För att klara ägarens krav på resultat kommer såväl produktutveckling som effektiviseringar av verksamheten att bli 
nödvändiga. Verksamheterna är certifierade enligt ISO-standarder för kvalitet, miljö och arbetsmiljö och vi är vana 
att arbeta med ständiga förbättringar.
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Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserat resultat 43 345 002
Årets resultat 2 326 708

45 671 710

Styrelsen föreslår att
i ny räkning balanseras 45 671 710

45 671 710

Styrelsens och verkställande direktörens yttrande över uppfyllelsen av mål enligt ägardirektiv

Det ekonomiska mål som anges i bolagets ägardirektiv för 2015 fastställer att bolaget ska sträva efter en 
genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 5,5 %. Bolaget har, efter att ha exkluderat de delar av 
resultat- och balansräkningen som är hänförliga till monopolverksamheterna, nått en avkastning på totalt kapital 
motsvarande 5,4 %. Avvikelsen från målet är marginell och anses inte ha betydelse för bolagets fortsatta lönsamhet 
och avkastning.

Bolagets verksamhetsmål inom kvalitet och kundnytta innebär att bolaget ska nå bättre resultat än energibranschen i 
genomsnitt i genomförda kundattitydsundersökningar (NKI). Utfallet i 2015 års undersökning blev 75 % mot 
branschens genomsnitt 72 %. Målet anses därmed vara uppfyllt. 

Inom miljöområdet är det fastställda målet att minska antalet registrerade kemikalier i bolagets kemikaliedatabas. 
Sedan utgångsläget i september 2014 har antalet minskat med 17 stycken. Målet anses därmed vara uppfyllt. 

Verksamhetsmålet inom arbetsmiljöområdet är att ha en högre procentuell närvaro av total årsarbetstid än 
genomsnittet för Sverige. Det senast redovisade värdet för Sverige var 97,1 % (2013), och Västervik Miljö & Energi 
redovisar en närvaro under 2015 på 98,0 %. Målet anses därmed vara uppfyllt. 

Förslag till vinstdisposition (kronor)

Västervik Miljö & Energi AB bedriver verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt Miljöbalken inom 
affärsområdena Vatten, Avfall & Återvinning samt Fjärrvärme. 

Bolaget har en A-anläggning (Målserums avfallsanläggning) samt ett antal B- och C-anläggningar i form av bland 
annat avloppsrenings- och fjärrvärmeverk runt om i Västerviks kommun. Samtliga anläggningar klarar gällande lag- 
och tillståndskrav. Bolaget väntar på nya utsläppsvillkor för Lucerna avloppsreningsverk i Västervik. När dessa villkor 
meddelats av Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i Kalmar län väntar omfattande ombyggnader med syftet 
att minska halterna näringsämnen i utgående renat vatten. 

Allmänt sett är Västervik Miljö & Energi AB helt beroende av giltiga miljötillstånd och anmälningar, för att över huvud 
taget få bedriva verksamhet inom de tre affärsområdena Fjärrvärme, Avfall & Återvinning samt Vatten.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB 556045-6567
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Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, rapporter 
över förändringar i eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor där 
ej annat anges.

För ytterligare information beträffande bolagets monopolverksamheter Vatten och Hushållsavfall inom Avfall & 
återvinning hänvisas till särskilt upprättade särredovisningar.
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RESULTATRÄKNING Not 2015-01-01 2014-01-01
(Tkr) 2015-12-31 2014-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 4 397 498 380 767
Aktiverat arbete för egen räkning 919 2 231
Övriga rörelseintäkter 7 9 368 2 033

Summa rörelsens intäkter 407 785 385 031

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -96 393 -83 969
Övriga externa kostnader 8 -112 952 -97 053
Personalkostnader 9 -88 231 -84 430
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 10 -59 659 -52 802
Övriga rörelsekostnader 11 0 -1 214

Summa rörelsens kostnader -357 235 -319 468

Rörelseresultat 5 50 550 65 563

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 12 454 615
Räntekostnader 13 -21 518 -21 955

Summa finansiella investeringar -21 064 -21 340

Resultat efter finansiella poster 6 29 486 44 223

Förändring av periodiseringsfond 0 8 912
Förändring av överavskrivningar -26 100 -52 297

Summa bokslutsdispositioner -26 100 -43 385

Resultat före skatt 3 386 838
Skatt på årets resultat 14 -1 059 -652

ÅRETS RESULTAT 2 327 186

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB 556045-6567
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BALANSRÄKNING Not 2015-12-31 2014-12-31

(Tkr)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 10

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten 609 723
Tillstånd 551 998
Licenser 316 487
Anslutningsavgifter 0 175
Pågående projekt immateriella anläggningstillgångar 1 655 618

3 131 3 001
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 151 966 142 127
Maskiner och andra tekniska anläggningar 796 738 755 386
Inventarier, verktyg och installationer 42 959 38 771
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 16 074 50 928

1 007 737 987 212
Finansiella anläggningstillgångar

Kapitalförsäkring 343 0

Summa finansiella anläggningstillgångar 343 0

Summa anläggningstillgångar 1 011 211 990 213

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 15 909 15 446

15 909 15 446

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 28 159 34 671
Fordringar hos moderbolag 8 193 8 193
Fordringar hos övriga koncernföretag 9 322 8 667
Skattefordringar 0 282
Övriga fordringar 0 20
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 38 085 36 470 

83 759 88 303
Summa omsättningstillgångar 99 668 103 749

SUMMA TILLGÅNGAR 1 110 879 1 093 962
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BALANSRÄKNING Not 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital (10 000 aktier à 1 000 kr) 10 000 10 000
Reservfond 2 000 2 000

12 000 12 000
Fritt eget kapital

Balanserad resultat 43 345 43 159
Årets resultat 2 327 186

45 672 43 345

Summa eget kapital 57 672 55 345

Obeskattade reserver 16 231 098 204 998

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 426 0
Uppskjuten skatteskuld 17 318 211
Övriga avsättningar 192 358

936 569
Långfristiga skulder 18

Skulder moderbolag centralkonto 698 076 731 323
Skulder till koncernföretag 27 310 27 310
Övriga långfristiga skulder 41 371 28 266

766 757 786 899
Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 36 552 29 673
Skulder till koncernföretag 949 1 980
Aktuella skatteskulder 470 0
Övriga kortfristiga skulder 4 402 4 295
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 12 043 10 203

54 416 46 151

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 110 879 1 093 962

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter 343 Inga
Kapitalförsäkring

Ansvarsförbindelser Inga Inga

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB 556045-6567
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RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
(Tkr)

Aktie-
kapital

Reserv-
fond

Balanserad 
vinst eller 

förlust Årets resultat

Summa 
eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2014 10 000 2 000 27 685 15 474 55 159

Disposition av föregående års resultat 15 474 -15 474 0

Årets resultat 186 186

Utgående balans per 31 december 2014 10 000 2 000 43 159 186 55 345

Aktiekapital 10 000 aktier à kvotvärde 1 000 kronor.

Aktie-
kapital

Reserv-
fond

Balanserad 
vinst eller 

förlust Årets resultat

Summa 
eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2015 10 000 2 000 43 159 186 55 345

Disposition av föregående års resultat 186 -186 0

Årets resultat 2 327 2 327

Utgående balans per 31 december 2015 10 000 2 000 43 345 2 327 57 672

Aktiekapital 10 000 aktier à kvotvärde 1 000 kronor.

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
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KASSAFLÖDESANALYS 2015-01-01 2014-01-01
(Tkr) 2015-12-31 2014-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 50 550 65 563
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
    Avskrivningar 59 659 52 802
    Realisationsresultat 3 711 831
    Avsättningar 177 -2 360
    Avsättning till investeringsfond 10 369 0
    Avräknade anslutningsavgifter Vatten -1 585 -1 346
Erhållen ränta 454 615
Erlagd ränta -21 518 -21 955
Betald inkomstskatt -117 2 862

101 700 97 012

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager -463 -3 746
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar 4 262 -9 720
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder 7 795 -21 356

Kassaflöde från den löpande verksamheten 113 294 62 190

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 037 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -83 061 -145 708
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 74 1 283
Förvärv av långfristiga värdepapper -343 0
Periodisering av anslutningsavgifter 4 320 3 807

Kassaflöde från investeringsverksamheten -80 047 -140 618

Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristiga skulder -33 247 78 428

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -33 247 78 428

Årets kassaflöde 0 0
Likvida medel vid årets början 0 0

Likvida medel vid årets slut 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB 556045-6567
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NOTER

Not 1 Allmän information

Not 2 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Företaget tillämpar från och med räkenskapsåret 2014 K3-regelverket och övergångsdatum till K3 fastställdes till den 1 
januari 2013. Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3:s kapitel 35 och har inte medfört några förändringar 
i redovisade poster eller belopp.

Anslutningsavgifter vilka debiteras kunder som kopplas in på näten för fjärrvärme och optofiber intäktsförs i samband med 
anslutningen. Anläggningsavgifterna för vatten och avlopp periodiseras i enlighet med rådande praxis i branschen. Från och 
med 2013 tillämpas följande modell:

År 1           15 % intäktsförs, vilket bedöms motsvara första årets kostnader för anslutning
                 1/33 (genomsnittlig livslängd på det totala nätet) intäktsförs av resterande 85 %
 
År 2-33      3 % intäktsförs årligen

Västervik Miljö & Energi AB med organisationsnummer 556045-6567 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i 
Västervik. Adressen till huvudkontoret är Box 25, 593 21 Västervik.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och distribuera energi, värme och el, samt att producera 
orenad biogas. Bolaget ska också tillhandahålla dricksvatten, avleda och rena avloppsvatten, insamla, transportera, 
återvinna och bortskaffa avfall. Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom, 
gatubelysningsanläggningar samt infrastruktur för IT-kommunikation. Därutöver ska bolaget på uppdrag av Västerviks 
kommun ansvara för skötsel och underhåll av kommunens gator och parker. Bolaget ska tillhandahålla konsult- och 
entreprenadtjänster inom nämnda verksamhetsområden samt har också rätt att idka med ovanstående förenlig verksamhet. 
Bolaget får även inom regionen, eller i undantagsfall utanför regionen, gemensamt eller i samverkan med andra kommuner 
eller bolag engagera sig i aktiviteter som syftar till att förbättra miljön och/eller effektivisera energianvändningen.

Moderföretag i den största koncernen som Västervik Miljö & Energi AB är dotterföretag till är Västerviks kommun, org.nr. 
212000-0779, med säte i Västervik. Moderföretag i den minsta koncernen som Västervik Miljö & Energi AB är dotterföretag 
till är Västerviks Kommuns Förvaltnings AB, org.nr. 556528-1416, med säte i Västervik.

Intäkter
Intäkter upptas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tilförlitligt sätt. 
Avdrag görs för mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.

Västervik Miljö & Energis intäkter består i huvudsak av fasta och/eller rörliga avgifter för vatten och avlopp, fjärrvärme och 
renhållning. Dessutom utgör en betydande del av intäkterna ersättning för entreprenad inom gata, park, trafik och tillstånd 
samt inom elnät. 

Västervik Miljö & Energis taxefinansierade verksamhet för vatten och avlopp lyder under Lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412). VA-verksamheten är ett så kallat naturligt monopol och lyder under ovan nämnda speciallagstiftning. En allmän 
förutsättning är kommunallagens självkostnadsbegrepp samt att Vattentjänstlagen anger att avgifterna inte får överskrida det 
som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen. Dessa förutsättningar 
påverkar redovisningsprinciperna för bolaget generellt, utöver Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens principer, och 
kommenteras särskilt för vissa områden nedan.
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Periodisering av intäkt för taxefinansierad verksamhet

Leasing
Samtliga leasingkostnader redovisas som operationella leasingavtal och leasingavgifterna kostnadsförs linjärt. 

Låneutgifter

Koncernbidrag 

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt 
med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som 
avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Bolaget har i huvudsak avgiftsbestämda pensioner och en mindre 
del förmånsbestämda pensioner. 

Avgiftsbestämda planer
För avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen 
förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas vilket 
normalt sammanfaller med tidpunkten för när premier erläggs.

Förmånsbestämda pensionsplaner

Förmånsbestämda pensionsplaner redovisas enligt förenklingsreglerna.

Försäljning av tjänster
Intäkter från försäljning av tjänster på löpande räkning redovisas som intäkt i den period arbetet utförs och material levereras 
eller förbrukas. 

Intäkter från försäljning av tjänster till fast pris redovisas med tillämpning av s k successiv vinstavräkning. Det innebär att 
intäkter och kostnader redovisas i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen. Färdigställande-graden 
fastställs genom en beräkning av förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete på balansdagen och 
beräknade totala uppdragsutgifter. En befarad förlust på ett tjänsteuppdrag redovisas omedelbart som en kostnad. När 
utfallet av ett tjänsteuppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt sker intäktsredovisning endast med belopp som 
motsvarar uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. Uppdragsutgifter redovisas som 
kostnader i den period då de uppkommer.

Låneutgifter avseende lånat kapital som kan hänföras till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång som tar betydande 
tid att färdigställa innan den kan användas eller säljas inräknas i tillgångens anskaffningsvärde tills den tidpunkt då 
tillgången är färdigställd för dess avsedda användning eller försäljning. Övriga låneutgifter redovisas i resultaträkningen i 
den period de uppkommer.

Avfallsmonopolet omfattas av självkostnadsprincipen enligt Miljöbalken (1998:808). Överuttag/underuttag redovisas på 
samma sätt som i stycket ovan, med undantaget att Miljöbalken inte innehåller någon uttrycklig regel om möjligheten till 
fondering.

I enlighet med Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster får avgifterna inom VA-monopolet inte överskrida det som behövs 
för att täcka kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningarna. Eventuella överuttag/underuttag ska 
återföras/belasta abonnentkollektivet inom tre år från det att dessa uppstått, genom återbetalning i form av taxesänkning 
alternativt taxehöjning för att uppnå kostnadstäckning. Om inkomsterna från avgifterna överskrider kostnaderna föreligger 
följaktligen en förpliktelse som hos bolaget bokförs som en förutbetald intäkt eller en fondering för framtida investeringar. 
Överskott får dock redovisas om underskott redovisats under de två föregående räkenskapsåren. Om intäkterna inte räcker 
för att täcka kostnaderna redovisas en förlust för året, såvida den inte täcks av tidigare års överskott.

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB 556045-6567
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Inkomstskatter

Aktuell skatt

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 5-15 år
Byggnader 15-30 år
Markanläggningar 10-25 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar:
  Maskinutrustning 5-50 år
  Ledningar för vatten och avlopp 50 år
  Kulvertar för fjärrvärme 33 år
  Mätare 10 år
  Stadsnät 7-30 år
  Offentlig belysning stolpar 33 år
  Offentlig belysning armatur 10 år
  Byggnads- och markinventarier 5-25 år
Inventarier, verktyg och installationer:
   Fordon 5-15 år
   Övriga inventarier 3-20 år

Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas 
tillgången upp på dessa komponenter.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med 
beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har 
delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas 
när den anläggningstillgången kan tas i bruk. Immateriella och materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder 
uppskattas till:

Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, per balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade värdet 
för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas baserat på de 
skattesatser och skatteregler som har beslutats före balansdagen.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Anskaffningsvärdet består av inköpspriset och utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats och i 
skick att användas. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, när det är 
sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kommer att tillfalla företaget och att 
anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt 
tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer.

Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skattesatsen per balansdagen uppgår till 22 %.

Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade 
resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter 
och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Aktuell skatteskuld beräknas enligt de skattesatser 
som gäller per balansdagen. 

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella 
rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas 
enligt den s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära 
skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det 
är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Obeskattade reserver redovisas inklusive 
uppskjuten skatteskuld.
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Borttagande från balansräkningen

Finansiella instrument

Varulager

Fordringar

Närstående
Koncernen
Koncernen står under ett bestämmande inflytande från Västerviks kommun. 
Moderbolaget
Moderbolaget har ett bestämmande inflytande över bolaget och övriga dotterbolag. 
Närstående transaktioner

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anskaffningsvärdet 
beräknas genom tillämpning av först- in-först-ut-metoden (FIFU). Nettoförsäljningsvärde är försäljningsvärdet efter avdrag för 
beräknade kostnader som direkt kan hänföras till försäljningstransaktionen. 

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Mellanhavanden med Västerviks 
kommun och övriga kommunalägda bolag redovisas under fordringar respektive skulder koncernföretag/moderbolag. 

Bolagets skuld avseende upplånade medel särredovisas i balansräkningen. Övriga fordringar och skulder gentemot 
moderbolaget nettoredovisas på tillgångs- eller skuldsidan. 

Bolaget har en närstående relation med såväl Västerviks kommun som med bolagen inom koncernen. Förekommande 
transaktioner med nyss nämnda parter är försäljning av fjärrvärme och rågas samt tjänster inom vatten och avlopp, avfall och 
återvinning, optofiber samt entreprenader. Viss försäljning av administrativa tjänster kan förekomma. Koncerinterna inköp 
förekommer i form av hyresavtal och köp av administrativa tjänster. Internprissättningen sker på marknadsmässiga villkor, 
med beaktande av den specialreglering som gäller för VA och renhållning.

Samtliga finansiella instrument värderas och redovisas utifrån anskaffningsvärden i enlighet med reglerna i kapitel 11 i 
BFNAR 2012:1.

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar 
Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade värdena för materiella anläggningstillgångar och immateriella 
tillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet, 
beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att 
beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknas återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken 
tillgången hör.

För anläggningstillgångar som har övertagits från annan aktör i samband med verksamhetsövertagande, har avskrivningar 
anpassats till kvarvarande nyttjandeperiod. 

Nyttjandeperioden för mark är obegränsad och därför skrivs mark inte av.

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har 
förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av 
nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat.

Det redovisade värdet för en anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, eller när inte 
några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller komponenten. Den 
vinst eller förlust som uppkommer när en anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen är skillnaden 
mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Den 
realisationsvinst eller realisationsförlust som uppkommer när en anläggningstillgång eller en komponent tas bort från 
balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB 556045-6567
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Avsättningar

Kassaflödesanalys

Not 3 Viktiga uppskattningar och bedömningar
Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar

Kassaflödesanalysen visar företagets förändringar av företagets likvida medel under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen 
har upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- och 
utbetalningar.

Avsättningar redovisas när företaget har en befintlig förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en inträffad händelse, 
det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av 
beloppet kan göras. 

Nedan redogörs för de viktigaste antagandena om framtiden, och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar per 
balansdagen, som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under 
nästa räkenskapsår.

Bedömningen av nyttjandeperioder för materiella anläggningstillgångar fastställs minst årligen då anläggings-tillgångarna 
utgör en betydande del av bolagets balansomslutning. Erfarenhet av och kunskap om tillgångens beskaffenhet bestämmer 
tillämpad nyttjandeperiod. Omprövning av nyttjandeperioden sker löpande och påverkar resultatet enbart framåtriktat.

Bedömningar och uppskattningar görs även vad gäller behov av avsättning till sluttäckning av deponier. I grunden ligger ett 
fast pris per kvadratmeter som är avstämt mot branschpraxis, men det faktiska utfallet kan komma att divergera från dessa 
antaganden. 

Ändringar av uppskattningar och bedömningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna 
period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen avser både aktuell period och framtida 
perioder. 

En avsättning omprövas varje balansdag och justeras så att den återspeglar den bästa uppskattningen av det belopp som 
krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen, med hänsyn tagen till risker och osäkerheter förknippade 
med förpliktelsen. När en avsättning beräknas genom att uppskatta de utbetalningar som förväntas krävas för att reglera 
förpliktelsen, motsvarar det redovisade värdet nuvärdet av dessa utbetalningar. 
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Not 4 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättning per affärsområde exklusive interna poster 2015 2014

Fjärrvärme 157 409 157 631
Hushållsavfall 45 809 44 491
Verksamhetsavfall 3 726 3 674
Elnät 38 575 34 301
Stadsnät 7 217 7 496
Vatten 87 442 88 928
Entreprenad 56 635 42 818
Administration 685 1 428
Summa 397 498 380 767

Nettoomsättningens fördelning inom affärsområde Vatten 2015 2014
Periodiserade anslutningsavgifter 1 585 1 346
Brukningsavgifter 93 933 85 268
Övriga intäkter 2 293 2 314
Avsättning till investeringsfond -10 369 0
Summa 87 442 88 928
Avvikelser mot uppgifter i särredovisningarna för Vatten beror på att ovanstående tabell enbart visar externa poster. 

Nettoomsättning fördelning inom affärsområde Hushållsavfall 2015 2014
Hämtningsavgifter avfall, slam och latrin 44 816 42 146
Övriga intäkter 2 276 2 345
Periodiserade intäkter* -1 283 0
Summa 45 809 44 491
Avvikelser mot uppgifter i särredovisningen för Hushållsavfall beror på att ovanstående tabell enbart visar externa poster. 
*Periodiserade intäkter 2014 redovisades som Övriga externa kostnader.

       Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern

2015 2014
Inköp 25 355 22 059
Försäljning 126 922 114 712

Not 5 Rörelseresultatets fördelning

Rörelseresultat per affärsområde inklusive interna poster 2015 2014

Fjärrvärme 25 121 31 163
Hushållsavfall 419 926
Verksamhetsavfall 1 597 295
Elnät 7 186 5 104
Stadsnät 3 369 5 057
Vatten 8 816 20 245
Entreprenad 4 293 3 145
Administration -251 -372
Summa 50 550 65 563

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB 556045-6567
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Not 6 Fördelning av resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella poster per affärsområde inklusive interna poster 2015 2014

Fjärrvärme 16 393 23 049
Hushållsavfall 0 824
Verksamhetsavfall -792 -2 232
Elnät 6 605 4 459
Stadsnät 2 723 4 576
Vatten* 751 11 075
Entreprenad 3 806 2 472
Administration 0 0
Summa 29 486 44 223
*Affärsområde Vattens resultat efter skatt är 532 tkr för 2015 och 10 848 tkr för 2014. 

Monopolverksamheternas över-/underskott

Hushållsavfall 2012 2013 2014 2015
Årets driftsresultat -2 259 520 1 234 1 284
Överskott från föregående år 915 410
Resultat som åtgår för täckande av föreg. års underskott 1 344 -520 -824 0
Överskott som förs till kommande år -410 -1 694
Utjämnat resultat 0 0 0 0

Vid utgången av 2015 har överskott periodiserats som förutbetald intäkt och intäktsredovisas 2016.

Vatten 2012 2013 2014 2015
Årets driftsresultat -14 629 3 060 10 848 10 901
Effekt övergång till K3 0 -180 0 0
Överskott från föregående år 369 0 0 0
Resultat som åtgår för täckande av föreg. års underskott 13 728 -2 880 -10 848 -532
Överskott som förs till investeringsfond 0 0 0 -10 369
Överskott som förs till kommande år 0 0 0 0
Utjämnat resultat -532 0 0 0

Not 7 Övriga rörelseintäkter

2015 2014
Erhållna statliga bidrag 764 1 163
Försäkringsersättningar 6 682 0
Realisationsvinst vid avyttring av tillgång 247 384
Övriga intäkter 1 675 486
Summa 9 368 2 033

Underskottet från 2012 är återställt per 2015-12-31. Årets överskott redovisas som investeringsfond under långfristiga skulder. 

Bolaget har två monopolverksamheter, affärsområde Vatten samt Hushållsavfall inom affärsområde Avfall & Återvinning. Dessa lyder 
under självkostnadsprincipen. Det innebär att verksamheternas eventuella överskott inte får redovisas i bolagets eget kapital såvida 
resultatet inte avser täcka en tidigare uppkommen förlust. Se not 2. Nedan ges en översiktlig bild av de båda verksamheternas över- 
och underskott under de senaste åren.
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Not 8 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer

2015 2014
Deloitte AB
   revisionsuppdrag -129 -74
   övriga tjänster 0 -49
Koncernsamordnad revision -107 -107
Summa -236 -230 

Leasingavtal

Operationella leasingavtal - leasetagare

Antal Varav Antal Varav 
Medelantal anställda anställda antal män anställda antal män

151 127 148 125
Totalt 151 127 148 125

2015-12-31 2014-12-31

Kvinnor:
4 3
1 1

Män:
5 6
6 5

Totalt 16 15

Löner, andra ersättningar m m

Löner och 
andra 

ersättningar

Soc kostn 
(varav 

pensions-
kostnader)

Löner och 
andra 

ersättningar

Soc kostn 
(varav 

pensions-
kostnader)

59 979 25 576 58 704 23 205
(5 719) (4 286)

Totalt 59 979 25 576 58 704 23 205
(5 719) (4 286)

   styrelseledamöter

Fördelning ledande befattningshavare per 
balansdagen

   styrelseledamöter

Not 9 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Företaget är leasetagare genom operationella leasingavtal avseende fordon. Summan av årets kostnadsförda leasingavgifter 
avseende operationella leasingavtal exklusive lokalhyror uppgår till 2 353 tkr (2 154). 

   andra personer i företagets ledning inkl VD

2014

   andra personer i företagets ledning inkl VD

2015 2014

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av årsredovisningen 
och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med 
revisionsuppdraget.

2015

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB 556045-6567
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Löner och andra ersättningar 
fördelade mellan styrelse- Styrelse Övriga Styrelse Övriga
ledamöter och anställda och VD anställda och VD anställda

1 127 58 852 1 118 57 586
Totalt 1 127 58 852 1 118 57 586

Not 10 Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

2015-12-31 2014-12-31
Ingående anskaffningsvärden 8 129 7 968
Omklassificeringar 0 161
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 129 8 129
Ingående avskrivningar -5 746 -4 562
Årets avskrivningar enligt plan -907 -1 184
Utgående ackumulerade avskrivningar -6 653 -5 746
Utgående planenligt restvärde 1 476 2 383

Pågående projekt immateriella anläggningstillgångar

2015-12-31 2014-12-31
Ingående balans 618 525
Omklassificeringar 0 -213
Inköp 1 037 306
Utgående förskott 1 655 618

Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från företagets sida 
erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till 9 månadslöner. Avgångsvederlaget avräknas ej mot andra inkomster. Vid uppsägning 
från verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag.

Avtal om avgångsvederlag

2014

Av företagets pensionskostnader avser 842 tkr (440) gruppen styrelse och VD. Företagets utestående pensionsförpliktelser till VD 
uppgår till 343 tkr.

2015
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Byggnader och mark

2015-12-31 2014-12-31
Ingående anskaffningsvärden 212 381 100 364
Inköp 5 547 74 107
Omklassificeringar 11 522 37 910
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 229 450 212 381
Ingående avskrivningar -70 254 -63 986
Årets avskrivningar enligt plan -7 230 -6 268
Utgående ackumulerade avskrivningar -77 484 -70 254
Utgående planenligt restvärde 151 966 142 127

Varav restvärde för byggnader 139 826 130 523
Varav restvärde för mark 3 462 3 462
Varav restvärde för markanläggningar 8 678 8 142

Maskiner och andra tekniska anläggningar

2015-12-31 2014-12-31
Ingående anskaffningsvärde 1 167 863 776 609
Inköp 59 455 33 429
Försäljningar/utrangeringar -36 -7 201
Omklassificeringar 25 536 365 026
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 252 818 1 167 863
Ingående avskrivningar enligt plan -412 477 -380 073
Försäljningar/utrangeringar 23 5 923
Årets avskrivningar enligt plan -43 626 -38 327
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -456 080 -412 477
Utgående planenligt restvärde 796 738 755 386

Inventarier, verktyg och installationer

2015-12-31 2014-12-31
Ingående anskaffningsvärde 73 582 76 560
Inköp 11 806 6 739
Försäljningar/utrangeringar -1 244 -11 410
Omklassificeringar 321 1 693
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 84 465 73 582
Ingående avskrivningar enligt plan -34 811 -38 236
Försäljningar/utrangeringar 1 201 10 448
Årets avskrivningar enligt plan -7 896 -7 023
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -41 506 -34 811
Utgående planenligt restvärde 42 959 38 771

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB 556045-6567
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Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

2015-12-31 2014-12-31
Ingående redovisat värde 50 928 424 253
Omklassificeringar -37 379 -407 926
Investeringar 6 253 34 601
Utrangering -3 728 0
Utgående redovisat värde 16 074 50 928

Not 11 Övriga rörelsekostnader

2015 2014
Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgång 0 -50
Utrangeringar 0 -1 164
Summa 0 -1 214

Not 12 Ränteintäkter

2015 2014
Ränteintäkter 251 372
Ränteintäkter, koncernföretag 203 243
Summa 454 615

Not 13 Räntekostnader

2015 2014
Räntekostnader, centralkonto -21 507 -21 866
Räntekostnader -11 -89
Summa -21 518 -21 955

Not 14 Skatt på årets resultat

2015 2014
Aktuell skatt -953 -440
Uppskjuten skatt -106 -212
Skatt på årets resultat -1 059 -652

Under byggnationen av en ny kraftvärmepanna har ränta räknats in i anskaffningsvärdet. Räntan uppgår totalt till 12 022 tkr. Räntan 
under 2014 var 2 279 tkr och under samma år färdigställdes anläggningstillgången. 2015 har ingen ränta räknats in i 
anskaffningsvärdet. 
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Västervik Miljö & Energi AB
556045-6567

Avstämning årets skattekostnad

2015 2014
Redovisat resultat före skatt 3 386 838

Skatt beräknad med skattesats 22 % -745 -184
-103 -23

2 8
-107 -212

0 -29
Summa -953 -440

Årets redovisade skattekostnad -953 -440

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2015-12-31 2014-12-31
Återbetalning oljeskatt och förbränningsskatt 0 150
Upplupna intäkter avseende december 35 785 33 627
Övriga poster 2 300 2 693
Summa 38 085 36 470

Not 16 Obeskattade reserver

2015-12-31 2014-12-31
Ackumulerade överavskrivningar 231 098 204 998
Summa 231 098 204 998

Not 17 Uppskjuten skatteskuld

2015-12-31 2014-12-31
Uppskjuten skatteskuld

318 211
318 211

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt av temporära skillnader

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

Summa uppskjuten skatteskuld

Skatt på schablonintäkt periodiseringsfond

Temporära skillnader mellan skattemässiga och räkenskapsenliga avskrivningar avseende 
byggnader, skattesats 22 %

VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB 556045-6567
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Not 18 Långfristiga skulder

2015-12-31 2014-12-31
Anslutningsavgifter Vatten 29 817 26 988
Avsättning till investeringsfond Vatten 10 369 0
Skulder till koncernföretag (koncernbidrag) 27 310 27 310
Skulder till moderbolagets centralkonto 698 076 731 323
Övriga skulder 1 185 1 278
Summa 766 757 786 899

Upp till 1 år 73%
1-5 år 26%
Längre än 5 år 1%

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2015-12-31 2014-12-31
Upplupna semesterlöner 3 251 3 099
Upplupna sociala avgifter på semesterlöner 1 021 974
Kollektivets överskott Hushållsavfall 1 694 0
Övriga poster 6 077 6 130
Summa 12 043 10 203

Skulder till moderbolagets centralkonto utgör en del av den totala finansieringen av kommunkoncernen. Limit avseende 
koncernkontokredit uppgår till 800 000 tkr (750 000). Vid årets slut fördelade sig låneförfallet för den totala låneskulden enligt 
följande:
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Den 20 september arrangerade vi öppet hus på Målserums avfallsanläggning vilket lockade många besökare. 
Under dagen kunde allmänheten lära sig mer om vad som händer med vårt avfall, följa med 16 meter upp i 
vår nya gatljusbil, ställa frågor, tävla i skräpbasket och äta korv. En av de populäraste aktiviteterna var att få 
åka bandvagn upp till toppstugan på Målserums högsta punkt med vidsträckt utsikt över Västervik!

Bilder från vårt tioårsjubileum



Västervik Miljö & Energi AB är ett komplett infrastrukturbolag  Vår affärsidé är enkel: Västervik Miljö 
& Energi bidrar till en enklare vardag. Vår vision är att vara hållbart företag. Vårt ledningssystem är sedan 2013 
trippelcertifierat. Vi uppfyller därmed kraven enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö). 
Målsättningen med vårt ledningssystem är bland annat nöjdare kunder, minskade kostnader och förbättrat 
miljöarbete.


