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"Tillsammans har vi arbetat 
hårt för att uppnå målet att  

certifiera bolaget under 2013.  
Jag, tillsammans med mina 

medarbetare är oerhört stolta 
över denna utmärkelse!" 

2013 får vi räkna in som ett av bolagets mest 
händelserika år. Framförallt minns vi det som 
året då Västervik Miljö & Energi AB tog emot 
det undertecknade certifikat där det framgår 
att bolagets ledningssystem uppfyller kraven 
enligt ISO 9001:2008 (kvalitet), ISO 14001:2004 
(miljö) och OHSAS 18001:2007 (arbetsmiljö). 
Tillsammans har alla medarbetare arbetat hårt 
för att uppnå målet att certifiera bolaget under 
2013. Jag, tillsammans med mina medarbe-
tare, är oerhört stolta över denna utmärkelse!  

Flera stora och omfattande projekt kommer att avslutas 
under 2014. Kraftvärmeprojektet vid Stegeholmsverket 
är ett av dem. Bygget av en ny avfallspanna och ång-
turbin där vi kan producera egen el är vår största in-
vestering genom tiderna. Under 
december månad provkörde vi 
anläggningen med goda resultat. 
Nu återstår endast en del till-
läggsarbeten som beräknas vara 
avklarade i början av 2014. 

På Målserums avfallsanläggning i 
Västervik har det skett stora för-
ändringar. Våra kunder har fått 
en ny entré med infart från Lun-
nargatan och en förbättrad trafiksituation på området.  
Vår personal har fått en bättre arbetsmiljö i form av en 
helt ny personalbyggnad med kombinerad kundmot-
tagning. Dessutom har en ny våg som effektiviserar 
invägningen av lastbilar installerats. Vi har byggt en ny 
mottagningshall med krossutrustning samt tagit över 
driften av krossningsverksamheten i egen regi. Kross-
ningsanläggningen kommer att vara i full drift från 
februari 2014. Då kommer vi att kunna förbehandla 
cirka 85 000 ton avfall per år för levererans till Stege-
holmsverket och förbränning i de tre avfallspannorna. 

2013 var året då vi  tog emot den avgörande domen 
från Mark- och miljööverdomstolen angående Gam-
leby reningsverk. Domstolen gav oss rätt i samtliga 
frågor. Istället för att bygga en överföringsledning för 
avloppsvatten till Västervik för en kostnad på drygt  

Ett av bolagets mest händelserika år

200 miljoner kronor kan vi nu fokusera på att bygga om 
Gamleby reningsverk till en bra fungerande anläggning 
till en rimlig kostnad.

Arbetet med utbyggnad av vatten och avlopp på 
Hornslandet fortlöper. Första etappen avverkades 
2012. Projekteringen för resterande del är avklarad och 
redo för en upphandling av entreprenaden under 2014. 
Samtidigt som arbetet pågår väntar vi på VA-nämndens 
utlåtande om särtaxans lämplighet. De boende på 
Hornslandet har överklagat kommunfullmäktiges 
beslut om särtaxa och vi räknar med att VA-nämnden 
kommer att fatta beslut i frågan under 2014.

Att få arbeta med infrastruktur och bidra till ökad 
samhällsnytta känns fantastiskt roligt! Vår affärsidé är 

att förenkla vardagen för våra 
kunder. Det är ett mål som 
alla medarbetare strävar efter. 
För att bli ännu bättre kom-
mer vårt fokus 2014 att vara 
kommunikation och kundbe-
mötande. Vi storsatsar och tar 
ett helhetsgrepp inom området 
för att uppnå en ännu bättre 
servicegrad. Vi kommer att 
arbeta med förbättringar av vårt 

verksamhetssystem, Add, ett nytt kundsystem kommer 
att tas i bruk och vi kommer att lansera ett projekt 
som handlar om kommunikation mellan kunder och 
medarbetare. Tack vare kompetent personal med rätt 
inställning till våra uppdrag är vi övertygade att lyckas 
med vårt mål, att ”förenkla vardagen för våra kunder”.
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"2013 var affärsområdets 
första hela år i Västervik 
Miljö & Energi AB vilket i 

alla delar varit lärorikt och 
spännande."  

Anders Norell, affärsområdeschef, om året som gått

2013 va r a f fä r s o m r å d e t s f ö r s ta h e l a å r   
i Västervik Miljö & Energi AB, vilket i alla delar 
varit lärorikt och spännande. Affärsområdet ar-
betar idag huvudsakligen med drift- och under-
hållsuppdrag utifrån det entreprenadavtal som 
finns med vår största kund, Västerviks kommun.  
En markentreprenad- och åkeriverksamhet ingår också 
i affärsområdet. 

Året började med en riktig vargavinter som pågick 
långt in på våren. Många snöfall och en kall vår satte 
vår personal på hårda prov. Inte bara det faktum att 
snöröjning och halkbekämp-
ning pågick långt in i mars 
månad, kylan höll också hela 
kommunen i ett fast grepp 
vilket innebar att upptagningen 
av vintersanden försenades.  
När våren äntligen kom så var  
tiden knapp och stora resurser 
fick läggas på att hinna ”vårstä-
da” alla ytor samt att förbereda 
lekplatser, fontäner, parksoffor och annan utrustning 
för att tas i bruk.

Entreprenadverksamheten har under året utvecklats 
positivt. Vi har fått ett flertal beställningar från Väs-
terviks kommun bland annat gällande förnyelse av 
miljön vid Simson, uppförandet av tre busshållplatser 
i Västervik samt en ny parkering vid Kvännaren. 

1 april 2013 fick bolaget klart med ett tilläggsavtal till 
det redan befintliga entreprenadavtalet med Västerviks 

kommun. Avtalet omfattade ett antal verksamheter 
från  den nedlagda Kultur & Fritidsfövaltningen. Dessa 
verksamheter ingår som en del av Park/Fritid och 
därmed fick vi ytterligare drift- och underhållsarbeten 
som kunde samordnas med befintlig organisation. 

Uppdraget att samordna schakt- och transportverk-
samheten har genomförts under 2013 och får full 
effekt under 2014. Våra kunder är främst övriga af-
färsområden inom bolaget men också externa kunder 
inom kommunkonsernen och privata företag.

Vårt åkeri har fått ett helt nytt 
uppdrag, där vi ska sköta trans-
porten av bränsle från Målse-
rum ner till Stegeholmsverket. 
För ändamålet har affärsområ-
det investerat i ett fordon, med 
vilket vi på ett effektivt sätt 
kommer att utföra uppdraget 
med start under mars 2014. 
Även andra transportuppdrag 

inom Fjärrvärme samt Avfall & Återvinning ingår 
i uppdraget. Detta har inneburit att vi har kunnat 
utöka personalstyrkan i åkeriverksamheten med tre 
chaufförer.

Arbetet med trippelcertifieringen inom kvalitet 
(ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö 
(OHSAS 18001) har ställt stora krav på hela or-
ganisationen där all personal varit delaktig på ett 
fantastiskt sätt och vi kommer att få mycket nytta 
av certifieringen i vårt dagliga arbete framöver. 
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Entreprenad 

Affärsområde Entreprenad har drift- och underhållsansvar för: 

28 mil gator   37 lekplatser   8 mil gång- och cykelvägar  4,5 km tågspår

 3 000 dagvattenbrunnar  28 vägbroar  450 papperskorgar och hundlatriner

900 000 m² gräsytor
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Blomsterprakt på fiskartorget i centrala Västervik.rondellen vid infarten till Västervik utsmyckad med sommarblommor. 

stenbeläggningsarbete på Båtsmansgatan i Västervik.

Vi arbetar med drift- och underhållsarbeten på gator och vägar. Exempel på tunga fordon i vår åkeriverksamhet.
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Satsningarna innebär  
en ökad effektivisering och  

mindre miljöpåverkan. 
Bengt Ankarvall, affärsområdeschef, om att det som ett led i 

utvecklingen vid Stegeholmsverket byggs en ny beredningsan-
läggning för avfallsbränsle vid Målserums avfallsanläggning och 
samtidigt införs en ny transportlösning av avfallstransporterna till 

Stegeholmsverket. 

fjärrvärmeverksamheten omfattar produktion och 
distribution av fjärrvärme till cirka 3 200 fastigheter. 
Verksamheter bedrivs i Stegeholmsverket i Västervik 
samt i mindre anläggningar i Gamleby och Ankarsrum.

Under året har vi anslutit ytterligare elva nya kunder till 
våra fjärrvärmenät, bland annat Elfa Sweden AB, Jula 
AB vid Ljungheden köpcentrum samt färjeterminalen 
vid Lucerna hamnområde. 

Årets första månader bjöd på riktigt kalla perioder men 
avslutades däremot med en ovanligt varm december-
månad. Årsmedeltemperaturen hamnade på cirka en 
grad varmare än ett normalår. 
Totalt levererades 217 GWh 
fjärrvärme.

Anläggningarna har haft hög 
leveranssäkerhet och pannorna 
har visat mycket hög drifttill-
gänglighet. På grund av höga 
marginalkostnader under de 
riktigt kalla perioderna resul-
terade inte merförsäljningen 
i något förbättrat ekonomiskt resultat. Den to-
tala bränslemixen över året kan summeras till:  
Avfall 48,6 %, biobränsle 46,2 % och olja 5,2 %. 
Totalt förbrändes 47 524 ton avfall. 

Vid Stegeholmsverket har fokus under året varit på 
genomförandet av kraftvärmeprojektet. Projektet är en 
del av kommunens miljömål och omfattar i huvudsak 
en 20 MW avfallseldad ångpanna med tillhörande 
turbin om 5 MW.  En av de stora utmaningarna i pro-
jektet har varit att integrera den nya pannan med den 
befintliga anläggningen.  

Första spadtaget togs i april 2012 och har under ge-
nomförandetiden varit en av kommunens största bygg-
arbetsplatser med som mest 140 entreprenörer på plats. 
2012 avslutades med att de största komponenterna 
lyftes in och ställdes på plats i den nya pannbyggnaden. 

Omgående därefter vädersäkrades byggnaden så att det 
fortsatta montagearbetet kunde löpa så friktionsfritt 
som möjligt. Under sommaren genomfördes det andra 
steget i det omfattande om- och tillbyggnadsarbetet 
av det befintliga bränslesystemet. Därefter påbörjades 
utcheckning och idrifttagning av anläggningens olika 
delsystem för att sedan fortsätta till nästa steg med 
att provköra anläggningen i sin helhet. Under årets 
sista månad producerades och levererades den första 
fjärrvärmen och elen från vår nya kraftvärmepanna. 

Den nya kraftvärmepannan kommer att ge anläggning-
en det efterlängtade effekttillskottet som behövs för 

att vi i framtiden skall kunna  
minimera vår användning av 
fossil olja och samtidigt pro-
ducera och leverera elenergi. 
Med den nya avfallseldade 
kraftvärmepannan ökas för-
bränningskapaciteten till 
ca 85 000 ton avfall per år, 
en ökning med ca 40 000 
ton. För att matcha det nya 
bränslebehovet har vi under 

året tecknat ett antal nya leveransavtal för mottagning 
och energiåtervinning av avfall. Vårt totala åtagande 
uppgår från och med januari 2014 till 80 000 ton avfall 
per år. Den nya bränsleanläggningens kapacitet och 
infrastruktur anpassas för att på ett resurseffektivt sätt 
ta emot, hantera, krossa, lagra och lasta avfallsbränsle 
enligt de nya behoven. 

Bland årets övriga investeringar märks bland annat ett 
Nox-reduceringssystem till den biobränsleeldade pan-
nan vid Stegeholmsverket. En investering i linje med 
ett av vårt miljömål att minska utsläppen från våra 
anläggningar. Investeringen av mätsystem för insamling 
av debiterbara mätvärden är inne på det fjärde året 
och är nu i sitt slutskede. Tidplanen är anpassad efter 
den nya lagstiftning som träder i kraft från och med 
1 januari 2015.

fjärrvärme

Underhållstekniker oscar Brolin utför kontroll på motordrift.

Nyckeltal 2013  
Antal serviceavtal: 1 599 st 

Anslutna fjärrvärmekunder:  3 188 st

Avfall
49%

Flis 
46%

Olja
5%

Bränslemix 2013
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Birger flink provar en ny sändare för fjärravläsning av fjärrvärmeleveranser.

clas johansson, Michael Axén och tommy fridlund vid den nya turbinen på stegeholmsverket. 

drifttekniker Marcus fridlund övervakar pannorna i kontrollrummet.
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Elnätstadsnät

affärsområde stadsnät bygger, underhåller och utvecklar stadsnät, ett fibernät för höghastighetskommunikation, 
inom Västerviks kommun. Kommunstyrelsen beslutade 2013 om en särskild bredbandsstrategi för Västerviks kommun. 
Stadsnätet fick då samordningsuppdraget att genomföra bredbandsstrategin fram till år 2020. Kommunens bredbandsmål 
är att:

 "90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband 

om minst 100 Mbit/s år 2020". 

Vi arbetar aktivt med utbyggnation av fibernät till såväl företag, större hyresfastigheter som till privata hushåll. Nätet 
hyrs ut till Västerviks kommun, Landstinget i Kalmar län samt till operatörer som levererar olika tjänster, till exempel 
internet, TV och telefoni. Under 2013 skrevs avtal med Qmarket om tjänsten som kommunikationsoperatör under tre år. 
Qmarket är en av de största kommunikationsoperatörerna för ett öppet fibernät i Sverige med cirka 200 000 privat- och 
företagskunder. 

Under 2013 genomförde Stadsnätet första delen av ett pilotprojekt med fiberanslutning av villor och radhus i delar av 
Breviks- och Amerikaområdet i Västervik. Under 2014 fortsätter satsningen med att bygga stamnät i kommunen för att 
erbjuda fiberanslutning, VillaFiber, av villor och radhus. 

Genom vår lokala närvaro och tydliga engagemang skapar verksamheten samhällsnytta med digital samhällsutveckling, 
både i enlighet med kommunens mål och för våra kommuninvånare genom att erbjuda ett öppet nät med större valfrihet 
bland operatörer.

Stadsnätet har till och med 2013...
Anslutit 170 villor och företag,

  lagt 40 km fiberkabel &  
140 km fiberkanalisation 

(inklusive parallell kanalisation) 
Genom VillaFiber Västervik skapar vi samhällsnytta i enlighet med  

kommunens bredbandsmål. För satsningen har vi skapat en egen logotyp. 

affärsområde elnäts huvudsakliga uppgifter är att driva och förvalta det elnät som ägs av systerbolaget Västerviks 
Kraft Elnät AB samt belysningsnätet som ägs direkt av Västervik Miljö & Energi AB. 

"Personalen är vår viktigaste resurs. Vi har rekryterat två nya medarbetare  
under det gångna året och därmed nått en mer uthållig bemannings-

nivå för att klara våra åtaganden." Per-Erik Ekström, affärsområdeschef

Under året har modernisering av två större nätstationer mobiliserat mycket av affärsområdets resurser. Vädersäkring av 
de delar av elnätet som av praktiska och/eller ekonomiska skäl inte är försvarbara att kablifiera har också inletts. Detta 
är ett flerårsprojekt och rör i första hand landsbygdsnäten på Hornslandet samt Gunnebo och Västrum. 

Vi har avverkat tredje året av fem enligt avtalet ”Färdigt ljus” med Västerviks kommun. Avtalet gäller belysningsnätet 
som finns i hela kommunen. Den nya tekniken med LED-ljuskällor för gatljus har nu kommit så långt att vi nu provar 
den i en något större skala. Under 2014 kommer vi inom affärsområde Elnät att fortsätta vårt arbete med att följa våra 
planenliga drifts- och underhållsåtgärder. Vårt arbete med att analysera och väl tänka över våra investeringar för att få 
mesta utbyte av varje investerad krona fortsätter också enligt tidigare lagda plan.
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drifttekniker jesper svensson. Arbete med vädersäkring av luftledningsnät.

övning i att arbeta med sprängklämmor för att ta bort träd som fallit över ledningar. 2013 genomförde stadsnätet första delen av ett pilotprojekt med fiberanslutning av villor och radhus i delar av Breviks- och Amerikaområdet i Västervik.
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Vatten

"Efter en flerårig 
och kostsam rättsprocess 

meddelade Mark- och miljö-
överdomstolen den 26 mars 

2013 permanent miljötillstånd 
för Gamleby reningsverk"

affärsområde vatten har ansvaret för  den allmän-
na anläggningen för dricksvatten och avloppsvatten.

Bra vatten med god tillgång är en viktig framtidsfråga. 
Av den anledningen revideras vattenskyddsområdet 
vid Helgenäs samtidigt som arbetet med att leta efter 
ny vattentäkt i Blankaholm har fortsatt under året. Som 
ett led i ett omfattande risk- och sårbarhetsanalysarbete 
för nuvarande vattenproduktion togs ett UV-filter i 
drift vid vattenverket Hjorten under 2013. Syftet är 
att ytterligare förstärka det mikrobiologiska skyddet 
och därmed trygga vattenförsörjningen. 

Kraven på rening av avloppsvatten ökar successivt. Att 
upprätthålla en hög driftsäkerhet kräver regelbundet 
underhåll av våra vatten- och 
avloppsanläggningar och led-
ningsnät, något som kommer att 
innebära stora framtida investe-
ringar. För att uppfylla nuvarande 
och nya villkor krävs anpass-
ningar och moderniseringar av 
våra anläggningar. För att kunna 
möta upp de högre krav på sä-
kerhet som ställs kring hälsa och 
miljö och för att säkra tillgången på dricksvatten och 
samtidigt kunna garantera en hög driftssäkerhet har 
taxehöjningar genomförts. Vårt största reningsverk, 
Lucerna reningsverk i Västervik, är föremål för en 
juridisk process med prövning enligt miljöbalken, där 
vi väntar på slutliga villkor för utsläpp av kväve, fosfor 
och syreabsorberande ämnen.

Under 2013 utfördes aktiva och förebyggande åtgär-
der med separering av dagvatten från spillvattennätet 
i flera områden i våra tätorter. För ökad säkerhet på 
ledningsnätet har montagearbete av låsanordningar på 
brandposter fortskridit under året. 

Projekt Hornslandet där vi bygger allmänt vatten- och 
avloppsnät i ett så kallat omvandlingsområde fortgår. 

Den första etappen, Hästhagssjön, blev helt färdigställd 
under 2013 och vi har nu 17 kunder anslutna. Ett 
överklagningsärende av särtaxan inom projektet ligger 
hos VA-nämnden och kommer att avgöras under 2014.

Vår utvecklingsplan för den allmänna VA-anläggningen 
antogs av styrelsen i mars 2013. Den tar fasta på 
strategiskt viktiga insatser som behöver göras utöver 
den löpande verksamheten inom den närmaste 5-10 
årsperioden. I planen nämns bland annat framtiden 
för Gamleby reningsverk, förbättring av Lucerna re-
ningsverk i Västervik, VA på Hornslandet och säker 
dricksvattenhantering.

Efter en flerårig och kostsam rättsprocess meddelade 
Mark- och miljööverdomstolen den 
26 mars 2013 permanent miljötill-
stånd för Gamleby reningsverk. En 
förstudie påbörjades under året där 
förslag till processteknik beskrivs 
som ska kunna klara åtagandena i 
domstolsbeslutet.

För att avleda och rena avloppsvat-
ten och producera dricksvatten åt-
går stora mängder elenergi. Under 

2013 har vi startat upp ett projekt i syfte att kartlägga 
och energioptimera våra anläggningar. 

På uppdrag av Västervik Biogas AB utreder, bygger och 
sköter affärsområde Vatten anläggningarna för produk-
tion av fordonsgas. Under året har ytterligare substrat 
för ökad gasproduktion mottagits i form av matslurry 
och mjölksocker. Under året ökade produktionen av 
biogas från rötat slam med 21% till 408 300 Nm³. Detta 
ersätter cirka 258 000 liter bensin.

Flera av våra övriga projekt pågår under lång tid och 
fortsätter in i 2014.

Affärsområde Vatten har under 2013: 

•	 producerat 3,1 miljoner m³ dricksvatten till 8 770 abonnenter 
•	 renat 4,7 milj. m³ avloppsvatten 

•	 Arbetat med byte av vattenmätare, projektering, planering, utredningar och kundfrågor
•	 Ansvarat för drift och underhåll av 94,4 mil ledningsnät,  

16 vattenverk, 17 avloppsreningsverk samt 136 större pumpstationer 

VA
tt

En

Pumpstationer andra leveransen 
15 st till Horn

långsamfilter vid hjortens vattenverk.

Vi ansvarar för att laga vattenläckor. 

gamleby reningsverk kommer att få ett välbehövligt ansiktslyft framöver. Utplantering av ål i sjön hjorten, Västervik.

ltA-enheter (lätt-tryck-avlopp) färdiga för leverans till hornslandets kunder.

VAttEn
VAttEn
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Avfall & återvinning

 "Portarna till den nya entrén  
slogs upp i början av september.  

Syftet med den nya entrén är förbättrad 
service och säkerhet  för våra kunder 

och leverantörer samt förbättrad  
arbetsmiljö för personalen."

verksamheten omfattar insamling av hushållsavfall, 
förpackningar och tidningar samt drift av avfallsanlägg-
ningen vid Målserum och de fyra återvinningscentralerna i 
Ankarsrum, Gamleby, Loftahammar och Överum. 

På Målserums avfallsanläggning tar vi emot, sorterar, mel-
lanlagrar och deponerar verksamhetsavfall och grovavfall 
från hushåll. Vi förbehandlar utsorterat brännbart verksam-
hets- och hushållsavfall samt sorterar och mellanlagrar farligt 
avfall från både hushåll och mindre företag.

Inom affärsområdet har under året ett antal större projekt 
genomförts, bland annat sluttäckning av etapp 1 på gamla 
deponin, uppförande av ny bränsleberedningslinje, ny en-
tréväg med tillhörande kund- och 
personalbyggnad samt fortsatt 
utbyggnad av matavfallsinsam-
lingen. 

Sluttäckningsplanen för den 
gamla deponin på Målserums 
avfallsanläggning omfattar 
13-15 hektar. Första deletappen 
på 1,8 hektar sluttäcktes under 
sommarperioden av NCC Construction Sverige AB. 

I samband med att den sista delen av Lunnargatan byggdes 
färdig och anslöts till Målserumsvägen öppnades möjligheter 
att flytta entrén till avfallsanläggningen från Målserumsvägen 
till Lunnargatan. Syftet har varit att förbättra servicen och sä-
kerheten för våra kunder och leverantörer samt att förbättra 
arbetsmiljön för personalen. Projektet genomfördes under 
sommarperioden och portarna till den nya entrén slogs upp 
i början av september 2013.

Den nya bränsleberedningsanläggningen byggs för att klara 
det ökade bränslebehovet vid Stegeholmsverket. Med den  
nya kraftvärmepannan har idag Stegeholmsverket både till-
stånd och kapacitet att förbränna upp till 85 000 ton avfall per 
år, det vill säga cirka 40 000 ton mer än tidigare. Kapacitet, 
logistik och infrastruktur har i den nya anläggningen anpas-

sats för att på ett säkert och effektivt sätt ta emot, hantera, 
krossa, lagra och lasta ett högt inflöde av avfall. Samtidigt 
ska totalkostnaderna för bränsleberedningen minskas. Bygg- 
och anläggningsarbeten pågick under större delen av året. 
Lagom till årsskiftet provkördes maskinutrustningen och ett 
ton avfall krossades i den nya bränslekrossen. 

Under året har vi också arbetat mycket med att förbättra 
slamtömningen. Exempel på förbättringar är informations-
utskick, avivering om tömning via sms, satsningen på utökad 
information på webben samt färgmarkering på brunnslocken 
som visar att vi varit på plats och tömt brunnen.

Vi fortsätter att utöka matavfallsinsamlingen i kommunen. 
Under hösten fick villahushåll 
på norra och södra landsbyg-
den börja att sortera ut sitt 
matavfall. Det innebär att såväl 
Västerviks tätort som lands-
bygdsdistrikten nu är igång med 
källsortering av matavfall. 

För att följa upp mål och åt-
gärder i avfallsplanen har vi 

genomfört en kundundersökning med frågor om avfalls-
hanteringen i kommunen. Resultatet när det gäller upplevd 
servicekvalitet visar att:

• 79 procent av hushållen är nöjda/mycket  
nöjda med avfallshanteringen i kommunen. 

• 88 procent av hushållen är nöjda/mycket  
nöjda med hämtningen av hushållsavfallet.

• 85 procent av hushållen är nöjda/mycket 
nöjda med återvinningscentralerna. 

En plockanalys, det vill säga en genomgång av hushållsavfal-
lets sammansättning och soppåsarnas innehåll, genomfördes 
av egen personal under hösten 2013. Plockanalysen är ett sätt 
att se förändringar i soppåsarnas innehåll över tid och ger 
oss underlag bland annat för planeringing av våra framtida 
satsningar.
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den nya bränsleanläggningen under uppbyggnad.robert graunert, lennart rosenqvist och  
stefan svensson genomför plockanalys av hushållsavfall.

jonas sandbratt väger in en leverans vid den nya entrén till  
Målserums avfallsanläggning. 

den nya kundmottagningen på Målserums avfallsanläggning.

sluttäckning av deponin. Ulf Augustinsson, Målserums avfallsanläggning. 
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Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal: Rörelseresultat i förhållande till netto-
omsättning
Avkastning på totalt kapital: Rörelseresultat i förhållande 
till balansomslutningen
Soliditet: Justerat eget kapital i förhållande till balansom-
slutningen
Justerat eget kapital: Summa eget kapital plus kapitaldelen 
(78 procent) av obeskattade reserver

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter 
dess slut
Mark- och Miljööverdomstolen har tilldömt bolaget perma-
nent tillstånd till fortsatt drift av Gamleby avloppsrenings-
verk. Med domen följer en del åtaganden som redan nu har 
börjat projekterats och som under kommande år kommer 
att kräva stora investeringar. 

Vid fjärrvärmeanläggningen Stegeholmsverket i Västervik 
har investeringen i en ny avfallseldad kraftvärmepanna pågått 
sedan 2012 och är nu inne i slutskedet. Anläggningen beräk-
nas tas i full drift i början av 2014, men redan vid årsskiftet 
levererades den första egenproducerade elen.

Vid Målserums avfallanläggning i Västervik kommer bola-
get att bereda avfallsbränsle i egen regi till fjärrvärmeverket 
vid Stegeholm. Under den senare delen av 2013 har den nya 
krossanläggningen uppförts, men förseningar i uppstarten 
av investeringen har medfört att anläggningen inte kommer 
att kunna tas i drift förrän i början av 2014.

Framtida utveckling
Under 2014 färdigställs byggnationen av såväl den nya kraft-
värmepannan som krossanläggningen och därefter förväntas 
investeringstakten reduceras. Bolaget står dock inför nya 
stora investeringar, bland annat etapp 2 i utbyggnaden av 
VA-verksamheten på Hornslandet samt de åtaganden bolaget 
har gällande Gamleby avloppsreningsverk.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Den särtaxa som beslutats för anslutningar till vatten och 
avlopp på Hornslandet utanför Västervik har överklagats och 
ärendet ska avgöras av VA-nämnden. Investeringens kalky-
ler bygger på särtaxan och om VA-nämnden dömer ut den 
kommer de ekonomiska konsekvenserna att bli betydande.

Från miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen väntas 
ett beslut som dikterar villkoren för utsläppen från Lucerna 
reningsverk i Västervik. Sannolikt måste anläggningen byg-
gas om inom några år för att möta de framtida kraven på 
utsläppsnivåer, något som då kommer innebära mycket stora 
investeringar. 

Finansiella risker
Västerviks kommunkoncern har under 2013 etablerat 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 representan-
ter från kommunen och koncernbolag sköter den löpande 
förvaltningen. Den externa upplåningen sker i Västerviks 
Kommuns Förvaltnings AB medan räntesäkringar sker ge-
nom derivat vilka tecknas av kommunen. 

Miljöpåverkan
Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) bedriver verksam-
heter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt Miljö-

balken inom affärsområdena Vatten, Avfall & Återvinning 
samt Fjärrvärme. Bolaget har en A-anläggning (Målserums 
avfallsanläggning) samt ett antal B- och C-anläggningar i 
form av bl.a. avloppsrenings- och fjärrvärmeverk runt om i 
Västerviks kommun. Samtliga anläggningar klarar gällande 
lag- och tillståndskrav. 

Ledningssystemet vid VMEAB är sedan hösten 2013 
certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och 
OHSAS 18001 (arbetsmiljö). Dessutom är laboratoriet inom 
AO Vatten ackrediterat enligt ISO 17025. Våra 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 miljö-
belastningen, 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 
uthålligt företag - ekologiskt, ekonomiskt och socialt år 2020. 

Under 2013 genomfördes ett antal stora investeringar och 
projekt som minskar miljöpåverkan från våra anläggningar. 
Bl.a. påbörjades på uppdrag av Västerviks kommun sluttäck-
ningen av den gamla deponin vid Målserums avfallsanlägg-
ning. En ny kraftvärmepanna uppfördes vid Stegeholmsverket 
och en ny energieffektiv krossningsanläggning för brännbart 
avfall har uppförts för att ersätta den gamla på Målserums 
avfallsanläggning. Vidare har slutligt tillstånd samt villkor 
för utsläppen meddelats för Gamleby avloppsreningsverk. 
Detta innebär att en planläggning nu pågår för omfattande 
investeringar i reningsverket, ledningsnätet samt kompen-
sationsåtgärder i omgivningen. Allt med syftet att minska 
utsläppen av näringsämnen i den känsliga Gamlebyviken. 

Bolaget väntar också på nya utsläppsvillkor för Lucerna 
avloppsreningsverk i Västervik. När dessa villkor medde-
lats väntar omfattande ombyggnader med syftet att minska 
halterna näringsämnen i utgående renat vatten även här. En 
annan process med miljöanknytning som pågår är utbygg-
naden av kommunalt vatten och avlopp till Hornslandet 
utanför Västervik. Här har utbyggnaden p.g.a. överklaganden 
av särtaxa m.m. fördröjts, i avvaktan på slutliga miljörättsliga 
avgöranden.

Affärsområde Vatten har i samverkan med Västervik Biogas 
AB samt Västerviks kommun under 2013 utökat produk-
tionen av biogas som fordonsdrivmedel. Dessutom pågår 
flera projekt med syftet att ytterligare utöka den framtida 
biogasproduktionen, samt att ta till vara fiskrester och annat 
från Östersjön för att på så sätt bidra till återställandet av nä-
ringsbalansen i havet. På köpet får vi dessutom en näringsrik 
biogödsel till nytta för lokala lantbrukare. 

Resultat
Resultatet efter finansiella poster uppgår till 19 857 tkr (13 
439).

Behandling av vinst
Till bolagsstämmans förfogande står 43 339 881 kr. Styrelsen 
och verkställande direktören föreslår att balanserat resultat 
disponeras så 

att i ny räkning överförs   43 339 881 kr

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande 
resultat- och balansräkning med noter.  
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Flerårsjämförelse
Nedanstående uppställning visar bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag (belopp i mkr).
  
    2013  2012  2011  2010
Nettoomsättning  345  324  314  213
Rörelseresultat   31  29  20  20
Rörelsemarginal %  9  9  6  9
Resultat efter finansiella poster 20  13  20  19
Balansomslutning*  1 055  841  281  241
Anläggningstillgångar*  969  751  221  192 
Investeringar   255  226  37  13

    2013-12-31   2012-12-31 2011-12-31   2010-12-31
Avkastning på totalt kapital %* 2,9   3,4  7,1  8,3
Soliditet %*   17  19,1  59  69
Antal anställda vid årets slut 142  136  117  52

*Ändrad redovisningsprincip: I 2013 års balansräkning bruttoredovisas fordringar och skulder gentemot koncernbolag, 
till skillnad från tidigare år då dessa har nettoredovisats som långfristiga skulder.

Styrelsen och verkställande direktören för Västervik Miljö & Energi AB, org nr 556045-6567, får härmed avge nedanstående berättelse 
över 2013 års verksamhet. Bolaget är ett dotterbolag till Västerviks Förvaltnings AB,  org nr 556528-1416. Moderbolaget upprättar kon-
cernredovisning. 

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 bort-
skaffa 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.

Styrelsen väljs i sin helhet av kommunfullmäktige i Västerviks kommun. Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande 
sammansättning: Bo Jonsson (C) ordf, Veikko Kärki (S) v ordf, Marie Stenmark (M), Per Andersson (M), Ingemar Appelquist 
(FP), Jonas Wikström (VDM) t o m 2013-11-04, Solveig Thorngren (S), Ulf  Lindström (S), Bengt Karlsson (S).

Personalrepresentanter i styrelsen har varit Clas Johansson (SEKO) till och med 2013-12-16, Pär Tolf  (SEKO) från och med 
2013-12-17 och Patrik Thörnblom (Ledarna). Verkställande direktör har varit Per Allerth.

Intresseorganisationer som bolaget är ansluten till är Svensk Fjärrvärme, Avfall Sverige, Svenskt Vatten och Svensk Energi. 
Arbetsgivarorganisationen är Kommunala Företagens Samorganisation, KFS.
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TILLGÅNGAR Not 2013-12-31 2012-12-31

tkr tkr

Anläggningstillgångar 9
Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter 1 107 1 490
Tillstånd 1 292 1 768
Licenser 657 828
Anslutningsavgifter Vatten 350 525
Pågående projekt 525 213
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 931 4 825

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 36 559 37 324
Maskiner och andra tekniska anläggningar 393 970 387 294
Inventarier, verktyg och installationer 38 323 29 083
Pågående nyanläggningar 424 253 220 304
Summa materiella anläggningstillgångar 893 105 674 006

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar koncernföretag 72 281 72 281
Summa finansiella anläggningstillgångar 72 281 72 281

Summa anläggningstillgångar 969 316 751 111

Omsättningstillgångar

Varulager

Råvaror och förnödenheter 11 701 12 948

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 26 157 23 067
Fordringar kommunkoncernen 8 785 10 044
Skattefordringar 3 584 3 702
Övriga fordringar 1 705 2 534
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 33 422 37 428
Summa kortfristiga fordringar 73 652 76 775

Summa omsättningstillgångar 85 354 89 723

SUMMA TILLGÅNGAR 1 054 670 840 834
EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2013-12-31 2012-12-31

Eget kapital 11
Bundet eget kapital

Aktiekapital (10 000 st A-aktier à 1 000 kr) 10 000 10 000
Reservfond 2 000 2 000
Summa 12 000 12 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 27 866 26 723
Årets resultat 15 474 1 143
Summa 43 340 27 866

Summa eget kapital 55 340 39 866

Obeskattade reserver 12 159 047 154 664

Avsättningar 13 2 718 3 766

Långfristiga skulder

Skulder kommunkoncernen 14 744 293 552 343
Övriga skulder 25 805 20 457
Summa långfristiga skulder 770 098 572 800

Kortfristiga skulder

Leverantörskulder 44 791 42 055
Skulder kommunkoncernen 7 334 2 803
Övriga skulder 2 470 2 249
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 12 873 22 631
Summa kortfristiga skulder 67 468 69 739

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 054 670 840 834

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Resultaträkning Not 2013 2012

tkr tkr

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2 344 976 323 995
Aktiverat arbete för egen räkning 1 612 2 316
Övriga rörelseintäkter 2 601 3 164
Summa 349 189 329 475

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -112 322 -97 520
Övriga externa kostnader 3, 4 -88 814 -98 902
Personalkostnader 5 -77 165 -67 649
Avskrivningar 9 -39 137 -36 749
Övriga rörelsekostnader -697 0
Summa -318 135 -300 820

Rörelseresultat 2 31 054 28 655

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter 505 245
Räntekostnader 6 -11 702 -15 461
Summa -11 197 -15 216

Resultat efter finansiella poster 19 857 13 439

Bokslutsdispositioner 7 -4 383 -11 843
Skatt 8 0 -453

Årets resultat 15 474 1 143

resultaträkning
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2013-12-31 2012-12-31

Eget kapital 11
Bundet eget kapital

Aktiekapital (10 000 st A-aktier à 1 000 kr) 10 000 10 000
Reservfond 2 000 2 000
Summa 12 000 12 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 27 866 26 723
Årets resultat 15 474 1 143
Summa 43 340 27 866

Summa eget kapital 55 340 39 866

Obeskattade reserver 12 159 047 154 664

Avsättningar 13 2 718 3 766

Långfristiga skulder

Skulder kommunkoncernen 14 744 293 552 343
Övriga skulder 25 805 20 457
Summa långfristiga skulder 770 098 572 800

Kortfristiga skulder

Leverantörskulder 44 791 42 055
Skulder kommunkoncernen 7 334 2 803
Övriga skulder 2 470 2 249
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 12 873 22 631
Summa kortfristiga skulder 67 468 69 739

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 054 670 840 834

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Balansräkning kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys 2013 2012

tkr tkr

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansnetto 19 857 13 439

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
     Avskrivningar 39 137 36 749
     Utrangering inventarier 697 0
     Avräknade anslutningsavgifter Vatten -2 002 -495
     Avsättningar regressärenden -1 049 3 766
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 56 639 53 459

Förändring i rörelsekapital
     Ökning (-) resp minskning (+) av varulager 1 247 -1 486
     Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar 3 122 -43 492
     Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder -2 271 15 365
Kassaflöde från den löpande verksamheten  58 737 23 846

Investeringsverksamhet

Förvärv av anläggningstillgångar -258 036 -495 026
Periodiserade anslutningsavgifter 7 350 19 180
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 98
Kassaflöde från investeringsverksamheten -250 686 -475 748

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån (+)/amortering av låneskuld (-) 191 950 451 902
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 191 950 451 902

Ökning av likvida medel 0 0

Likvida medel vid årets början 0 0

Likvida medel vid årets slut 0 0
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Not 1 Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och  värderingsprinciper överensstämmer 
med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. 
Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med 
föregående år. 

Principerna för redovisning av resultat i VA- och renhållnings-
verksamheterna medför att bolaget rättat föregående års felaktiga 
resultatredovisning. Rättelsen har skett över eget kapital i enlighet 
med BFNAR 2012:1 kap 10.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. 

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

Modellen tillämpas under detta räkenskapsår retroaktivt från 2012, 
då verksamheten införlivades i bolaget.
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inom tre år från det att dessa uppstått, genom återbetalning i form 
av taxesänkning alternativt taxehöjning för att uppnå kostnadstäck-
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föregående räkenskapsåren. Om intäkterna inte räcker för att täcka 
kostnaderna redovisas en förlust för året, såvida den inte täcks av 
tidigare års överskott. 

Koncernbidrag
Lämnade eller erhållna koncernbidrag i skatteminimeringssyfte 
redovisas mot fritt eget kapital med beaktande av skatteeffekten. 

Avsättningar
Avsättningar redovisas i balansräkningen när bolaget har en förplik-
telse (legal eller informell) på grund av inträffad händelse och då 
det är sannolikt att ett utflöde av resurser som är förknippade med 
ekonomiska fördelar kommer att krävas för att uppfylla förpliktel-
sen och beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

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

Närstående
Koncernen
Koncernen står under ett bestämmande inflytande från Västerviks 
kommun. 
Moderbolaget
Moderbolaget har ett bestämmande inflytande över bolaget och 
övriga dotterbolag. 
Närstående transaktioner
Bolaget har en närstående relation med såväl Västerviks kommun 
som med bolagen inom koncernen. 

Förekommande transaktioner med nyss nämnda parter är försälj-
ning av fjärrvärme och rågas samt tjänster inom vatten och avlopp, 
avfall och återvinning, optofiber samt entreprenader. Viss försäljning 
av administrativa tjänster kan förekomma. Koncerninterna inköp 
förekommer i form av hyresavtal och köp av administrativa tjänster. 
Internprissättningen är marknadsmässig.

Skatter
Redovisade skatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avse-
ende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt 
förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av skatteskulder/-fordring-
ar sker till nominellt belopp enligt gällande eller beslutade skatteregler 
och skattesatser. Den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reser-
ver redovisas som en del av de obeskattade reserverna. 

Kassaflöde
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod i enlighet med 
Redovisningsrådets rekommendation RR7. 

Ändrad redovisningsprincip
I årets årsredovisning redovisas koncerninterna fordringar och skulder 
på tillgångs- respektive skuldsidan av balansräkningen. I tidigare års 
årsredovisningar har posterna nettoredovisats på skuldsidan. 

Not 2 Nettoomsättning och rörelseresultat 2013 2012

Nettoomsättning efter interna poster per affärsområde

Fjärrvärme 147 992 141 311
Hushållsavfall 42 814 42 633
Verksamhetsavfall 2 943 7 146
Elnät 35 354 30 695
Stadsnät 3 704 2 945
Vatten 76 293 82 809
Entreprenad 34 651 15 874
Administration 1 225 582
Summa 344 976 323 995

Rörelseresultat per affärsområde

Fjärrvärme 19 111 17 694
Hushållsavfall 623 140
Verksamhetsavfall -1 260 108
Elnät 5 195 2 185
Stadsnät 1 418 1 328
Vatten 12 045 9 735
Entreprenad -5 825 -2 310
Administration -253 -226
Summa 31 054 28 655

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Not 3 Övriga externa kostnader 2013 2012

Energi och vatten 20 853 20 527
Underhåll 25 307 34 952
Försäkring 2 060 1 341
Externa tjänster 11 535 14 191
Fastighet 9 893 7 915
Fordon 10 863 8 702
Avsättning deponier 3 175 3 193
Avsättning regressärenden -518 3 766
Övrigt 5 647 4 315
Summa 88 815 98 902

Varav arvode och kostnadsersättningar till revisorer

Revision KPMG 46
Revision Ernst & Young 31 92
Revision Deloitte 70
Koncernsamordnad revision 100 100
Summa 200 238

Not 4 Leasingkostnader 2013 2012

Leasingkostnader (exklusive lokalhyror) 1 827 1 624

Not 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2013 2012

Löner och andra ersättningar varav:
- Styrelse, VD och andra ledande befattningshavare 2 986 2 708
- Övrig personal 50 770 44 764
Summa 53 756 47 472

Sociala kostnader 16 483 14 248
Pensionskostnader 5 241 4 027
- varav pensionskostnader styrelse och VD 447 345
Summa 21 724 18 275

Antalet anställda vid årets slut 142 136
- varav kvinnor 22 23

Not 6 Räntekostnader  och liknande resultatposter 2013 2012

Räntekostnader, centralkonto 11 701 15 446
Övriga räntor 1 15
Summa 11 702 15 461

Not 7 Bokslutsdispositioner 2013 2012

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och
avskrivningar enligt plan -7 917 -13 751
Periodiseringsfond 3 534 1 908
Summa -4 383 -11 843

Not 8 Skatt 2013 2012

Skatt på lämnat koncernbidrag 0 -453
Skatt på årets resultat 0 0
Summa 0 -453

Av nettoomsättningen avsåg 111 309 (89 875) försäljning inom kommunkoncernen, 
medan inköpen uppgick till 20 092 (20 415).
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Not 9 Materiella och immateriella 2013 2012
anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Avskrivningstid 3-10 år
Ingående anskaffningsvärde 7 968 4 509
Nyanskaffningar 1 614 2 508
Omklassificeringar 0 951
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 581 7 968

Ingående avskrivningar -3 356 -2 261
Årets avskrivningar -1 206 -1 095
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 562 -3 356

Utgående planenligt restvärde 5 019 4 611

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
immateriella anläggningstillgångar
Ingående balans 213 213
Nyanskaffningar 311 0
Utgående balans 525 213

Byggnader och mark
Avskrivningstid 15-30 år
Ingående anskaffningsvärde 99 091 72 946
Nyanskaffningar 1 238 25 683
Avyttringar och utrangeringar -743 0
Omklassificeringar 780 462
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 365 99 091

Ingående avskrivningar -61 766 -58 779
Avyttringar och utrangeringar 743 0
Årets avskrivningar -2 783 -2 987
Utgående ackumulerade avskrivningar -63 806 -61 766

Utgående planenligt restvärde  36 559 37 325
varav byggnader 29 937 30 501
varav mark 2 787 2 787
varav markanläggningar 3 835 4 037

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Avskrivningstid 5-50 år
Ingående anskaffningsvärde 740 864 486 391
Nyanskaffningar 17 632 235 367
Avyttringar och utrangeringar -784 0
Omklassicieringar 18 751 19 106
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 776 463 740 864

Ingående avskrivningar -353 570 -325 783
Årets avskrivningar -29 011 -27 787
Avyttringar och utrangeringar 87 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -382 494 -353 570

Utgående planenligt restvärde 393 969 387 294

Inventarier, verktyg och installationer
Avskrivningstid 3-15 år
Ingående anskaffningsvärde 61 184 44 319
Nyanskaffningar 7 639 16 411
Omklassificeringar 7 737 1 117
Utrangering och försäljning 0 -663
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 76 560 61 184

Ingående avskrivningar -32 101 -27 787
Utrangering och försäljning 0 565
Årets avskrivningar -6 135 -4 879
Utgående ackumulerade avskrivningar -38 237 -32 101

Utgående planenligt restvärde 38 324 29 083

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Ingående balans 220 304 26 885
Nyanskaffningar 229 602 215 055
Omklassificeringar -27 267 -21 636
Utgående balans 422 638 220 304

Kapitaliserad ränta under byggtiden avseende investering i 
kraftvärmepanna uppgår till 9 743 tkr.
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Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2013 2012

Återbetalning oljeskatt och förbränningsskatt 185 3 535
Upplupna intäkter avseende december 30 699 32 033
Övriga poster 2 538 1 861

33 422 37 429

Not 11 Förändring av eget kapital

2013 2013 2013 2013
Aktie-

kapital
Reserv-

fond
Fritt eget 

kapital
Eget 

kapital

Ingående balans enl föreg års bokslut 10 000 2 000 43 471 55 471
Rättelse av fel -15 605 -15 605
Ingående balans enl årets årsredovisning 10 000 2 000 27 866 39 866

Årets resultat 15 474 15 474
Belopp vid årets utgång 10 000 2 000 43 340 55 340

Not 12 Obeskattade reserver 2013 2012

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och
avskrivningar enligt plan 150 135 142 218
Periodiseringsfond 8 912 12 446
Summa 159 047 154 664

Not 13 Avsättningar
Avsättningarna utgörs av reserverade kostnader för 
pågående regressärenden inom affärsområde Vatten.

Not 14 Långfristiga skulder 2013 2012

Skulder till kommunkoncernen

Skulder koncernbolag 91 398 91 398
Skuld moderbolagets centralkonto 652 895 460 945
Summa 744 293 552 343

Fördelning av låneförfall på centralkontot

Upp till 1 år 64% 40%
1-5 år 35% 21%
Längre än 5 år 1% 39%

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2013 2012

Upplupna semesterlöner 3 183 3 014
Upplupna sociala avgifter på semesterlöner 1 019 995
Övriga poster 8 672 18 622

12 874 22 631

Jämförelsekolumnen har justerats med 2012 års förluster för verksamheterna Vatten 
och Hushållsavfall, vilka i föregående års årsredovisning fördes till balansräkningen. 
Se även not 11.

Den ingående balansen har justerats med 2012 års förluster för verksamheterna 
Vatten och Hushållsavfall, vilka i föregående års årsredovisning fördes till 
balansräkningen. I årets årsredovisning har rättelsen gjorts även i 
jämförelsekolumnen för 2012.

Skulder till moderbolagets koncernkonto utgör en del av den totala finansieringen av 
kommunkoncernen. Internbankens låneportfölj har förfallotider som fastställts inom 
ramen för finanspolicyn.
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jämförelsekolumnen för 2012.

Skulder till moderbolagets koncernkonto utgör en del av den totala finansieringen av 
kommunkoncernen. Internbankens låneportfölj har förfallotider som fastställts inom 
ramen för finanspolicyn.

Not 11 Förändring av eget kapital

Den ingående balansen har justerats med 2012 års förluster för verksamheterna  

Vatten och Hushållsavfall, vilka i föregående års årsredovisning fördes till balansräk-

ningen. I årets årsredovisning har rättelsen gjorts även i jämförelsekolumnen för 2012.
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västervik miljö & energi ab har under 2013 arbetat 
metodiskt med att bygga upp ett ledningssystem för kvalitet, 
miljö och arbetsmiljö. Ledningssystemet är nu certifierat 
enligt de internationellt erkända standarderna ISO 9001 
(kvalitet), ISO 14001 (miljö) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö). 
Sedan tidigare är dessutom laboratoriet på affärsområde Vat-
ten ackrediterat enligt ISO 17025. 

Ett ledningssystem är den struktur av dokument, metoder, 
arbetssätt och kommunikation som en organisation har valt 
för att styra verksamheten mot att uppnå sina visioner, poli-
cies och mål. Hela ledningssystemet är it- och web-baserat och 
vi nyttjar systemet Add för detta ändamål. Samtliga anställda 

har tillgång till systemet och beroende på arbetsuppgifter och 
befattning har man minst tillgång till det man själv arbetar 
med och det som gäller alla anställda på Västervik Miljö & 
Energi AB. 

Ledningssystemet innebär att vi kan erbjuda våra kunder 
högre kvalitet, bättre miljöprestanda och att vi som arbetar 
i företaget har en god arbetsmiljö. Certifieringen innebär 
dessutom att vi genom ständiga förbättringar hela tiden ska 
bli allt bättre på våra produkter och tjänster och att vi på ett 
strukturerat sätt kan ta hand om de klagomål och förbätt-
ringsförslag som våra kunder kan ge oss. 

"Ingenting är så 
bra att det 

inte kan bli 
bättre"

Rickard Wester,  
Kvalitets- och miljöansvarig, 
Västervik Miljö & Energi AB

iso-certifiering

iso
-c

ErtifiErin
g

granskningsrapport bolag

g
rA

n
sk

n
in

g
sr

A
pp

o
rt



 Besök oss gärna på webben! www.vmeab.se

Västervik Miljö & Energi har växt till 
ett komplett infrastrukturbolag.

Vår affärsidé:
Västervik Miljö & Energi 

bidrar till en enklare 
vardag

Under 2013 har vårt lednings-
system trippel-certifierats! 

Vi uppfyller kraven enligt:

•	 iso 9001:2008 
•	 iso 14001:2004 

•	 ohsAs 18001:2007 

Målsättningen med vårt ledningssystem 
är bland annat nöjdare kunder, minskade 

kostnader och förbättrat miljöarbete.

Vår vision:
2020 är Västervik  

Miljö & Energi  
ett hållbart företag


