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Ett flöde av vatten
Sydvatten ägs av 14 skånska kommuner. Varje sekund levereras i genom
snitt 2 200 liter vatten. En liter kranvatten till våra delägarkommuner
kostar 0,3 öre. Sydvatten är en av Sveriges största dricksvattenproducenter
och producerar dricksvatten till 750 000 invånare.



2007 i korthet
»
»
»
»
»
»

Delägarinträde för Bjuvs kommun med full anslutning 2009.
Återbetalning av delägarlånet slutfördes. Totalt har 185 miljoner kronor åter
betalats på tre år.
Miljödomstolens godkännande av ansökan om fortsatt slamspridning på
Rönneholms mosse. Tillståndet gäller till och med år 2018 och innebär
fortsatt miljövänlig och ekonomisk slamhantering.
Undertecknad ansökan om Bolmentunneln klassad som riksintresse. Om
ansökan godkänns blir Bolmentunneln den första svenska anläggningen
för vattenförsörjning som riksintresseförklaras.
Minskad efterfrågan på vatten på grund av regnig sommar. Under året upp
gick vattenförsäljningen till drygt 67 miljoner m³.
Nybildad samverkansgrupp för kommunikationsfrågor med representanter
från delägarkommunerna med uppgift att kommunicera värdet av kran
vatten och kranvattnets höga kvalitet.
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Begreppet bra vatten innefattar
även förmågan att hantera
oförutsedda händelser.
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VD har ordet
på allvar började skörda frukterna av de
senaste årens ansträngningar. Satsningar på ökad säkerhet och
kvalitet har gjort oss ännu robustare och har därmed bidragit till att vi klarat svåra och komplicerade omständigheter.
Utveckling av interna styrprocesser har tillsammans med ett
starkt engagemang gjort verksamheterna ännu effektivare. Ett
väl utvecklat omvärldsarbete gör att vi kan möta framtidens
nya förutsättningar och krav i tidiga skeden genom ett kontinuerligt och naturligt utvecklingsarbete.
I Sverige har vi mycket goda förutsättningar för dricksvattenförsörjning. Men det finns de som menar att vi har halkat
efter i ett internationellt perspektiv. Att vi varit bortskämda
med så god tillgång på bra råvatten att vi inte prioriterat säkerhets- och beredskapsfrågorna tillräckligt. Begreppet bra vatten
innefattar även förmågan att hantera oförutsedda händelser
såväl i form av krishantering som strategiskt säkerhetsarbete.
Regelverket för dricksvatten tas fram gemensamt i EU och
införlivas därefter i svensk lagstiftning. Det är med andra ord
andra länders utgångspunkter och kunskapsnivåer som framför
allt kommer att styra de framtida kraven.
2007 var ett år då vi

Det är inte bara de underkritiska kommunerna som insett
behovet av samarbete. Malmö och Lund bildade under året
en gemensam driftorganisation i VA SYD. Grattis och lycka
till! Bjuvs kommun tog det definitiva beslutet att träda in som
delägare i Sydvatten i syfte att långsiktigt säkra drickvattenförsörjningen. Jag är övertygad om att framtida generationer kommer att vara tacksamma mot er som deltog i detta insiktsfulla
beslut. Hjärtligt välkomna! Men det är inte bara för att klara
den dagliga driften och de problem som uppstår här som samarbete och samverkan blir fruktsamt. Större kritisk massa ger även
utrymme för engagemang i de långsiktiga frågorna såsom forskning, utbildning, vattenförvaltning, strukturinvesteringar etc.

Riksrevisionen gjorde förra året en granskning av samhällets
krisberedskap inom dricksvattenförsörjningen. Uppdraget var
att utifrån ett systemperspektiv granska regeringens och statliga myndigheters bidrag till kommunernas förmåga att möta
en allvarlig kris. Granskningsrapporten läggs fram för regeringen under 2008 men redan den tidiga inventeringsfasen gav
en fingervisning om betydande brister på det statliga planet. Vi
kan sannolikt förvänta oss att systemstrukturen för nationens
dricksvattenförsörjning i mer eller mindre omfattning kommer
att justeras.
Kranvatten håller på att bli ett varumärkesbegrepp i
branschen. Det förekommer en del varianter som exempelvis
Äkta kranvatten och Svenskt kranvatten. Vi är i dag ett antal
aktörer som tillsammans med branschorganet Svenskt Vatten
arbetar med varumärkesprofileringen. Det kanske kan tyckas
märkligt då vi utgör ett naturligt monopol och vår verksamhet
starkt regleras i den nya lagen om allmänna vattentjänster. Vår
osynlighet har dock medfört att våra branschfrågor inte funnits med på statsmakternas agendor och därmed försummats
på riksplanet i decennier. Problemfriheten i brukarledet som
den höga kvaliteten och tillgängligheten tillsammans med de
låga kostnaderna skapat har i flera avseenden gjort branschen
ointressant. Den senaste tiden har behovet av att kommunicera branschens värden ökat ytterligare. Flaskvattenbranschens
marknadsföring har blivit aggressivare och i flera fall riktat sig
mot kranvatten. Företag som säljer filterreningsutrustning har
ökat i antal och marknadsför sig inte sällan genom att förtala
kranvattnet. Det är viktigt att vi tar debatten för att upprätthålla ett högt förtroende för vår produkt. Vi behöver vässa vårt
sätt att kommunicera, både lokalt och på branschnivå. Drick
gärna flaskvatten, men gör det inte på falska grunder. Vårt
kranvatten behöver inga filter i hemmet.

Malmö i april 2008

Jörgen Johansson
Verkställande direktör
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Sydvatten Ett expansivt bolag
Sydvatten AB är en av Sveriges största dricksvattenproducenter

och levererar varje dag, året runt, vatten till 750 000 konsumenter. Bolaget bildades 1966 och ägs i dag av 14 kommuner i västra
Skåne. Sydvatten leds av en styrelse bestående av representanter
från delägarkommunerna.
Sydvattens uppgift är att bereda och distribuera dricksvatten
med hög och jämn kvalitet. Vattnet hämtas från sjön Bolmen i
Småland samt Vombsjön och Ringsjön i Skåne. Bolaget äger och
driver Bolmentunneln, Ringsjöverket, Vombverket samt huvud

ledningssystemet för distributionen av dricksvattnet. Vattnet
levereras till en eller flera anslutningspunkter i varje kommun,
där kommunens ledningsnät och leveransansvar tar vid.
Vatten med kvalitet
År 2007 uppgick Sydvattens vattenförsäljning till drygt 67 miljoner m³, att jämföra med den genomsnittliga årsproduktionen
på 70 miljoner m³. Anledningen var den ovanligt regniga sommaren som medförde en minskad efterfrågan på vatten.



Det vatten Sydvatten producerar tas i första hand från Bolmen
och Vombsjön. Om problem med vattenförsörjningen uppstår
finns även möjlighet att ta vatten från Ringsjön. Uttagsrätten
reglerar hur mycket vatten som får tas ur sjöarna och Sydvatten
ligger med god marginal under dessa gränser. Produktionen sker
vid Sydvattens två vattenverk Ringsjöverket och Vombverket.
För att vara garderad vid driftstörningar finns reservkraft vid
båda verken. Vid Källby i Lund finns en pumpstation som styr
vattenverkens leveranser mellan verken.
Det dricksvatten Sydvatten producerar uppfyller alla kvalitets
krav med god marginal. Likaså uppfylls målet om en säker
dricksvattenleverans utan oplanerade störningar. Sydvatten
bedriver ett långsiktigt och medvetet arbete för att bibehålla
hög kvalitet och god leveranssäkerhet även i framtida leveranser.
Värdeskapande samhällsaktör
Sydvattens delägarkommuner är Burlöv, Eslöv, Helsingborg,
Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö,
Staffanstorp, Svalöv, Svedala och Vellinge. Under året beslutade även Bjuvs kommun om delägarinträde i Sydvatten.
Kommunen träder formellt in som delägare 2008 och kommer att vara fullt ansluten år 2009.
För att öka Sydvattens möjligheter att utvecklas på marknaden och skapa ytterligare värden inom VA-sektorn antogs ett
reviderat konsortialavtal år 2005. Avtalet gör det enklare för
nya kommuner att bli delägare och Sydvatten kan även leverera
vatten till kommuner som inte är delägare. Bolagets vision är
att vara det naturliga valet av vattenleverantör och en förebild
som värdeskapande samhällsaktör.
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Affärsmässig samhällsnytta
Som ett kommunägt bolag är affärsmässig samhällsnytta ett
centralt begrepp för Sydvatten. Genom att delägarna delar
med sig av de värden som de byggt upp, nyttiggörs dessa värden även för andra kommuner och dess invånare. På så sätt
utnyttjas bolagets tillgångar effektivare. Sydvatten arbetar därför med att erbjuda nya kommuner i närregionen möjlighet att
ansluta sig till bolagets distributionssystem.
Sydvattens ägare har uttryckt att Sydvatten ska vara ett



offensivt bolag som påverkar utvecklingen i branschen och
bidrar till kommunernas utveckling. Utrymme ska också finnas för att hantera oväntade situationer som kan uppkomma
med vattenförsörjningen.
Under 2007 granskade lekmannarevisionen med hjälp
av Malmö stads stadsrevision förtroendekänsliga områden
samt följde upp styrelsens arbete hos flera kommunala bolag.
Granskningen visade att Sydvatten har de policydokument som
fordras för verksamheten och lever upp till dessa samt att styrelsens arbete fungerar bra.
Vatten för alla
Sydvatten ansvarar för att uppföra, äga och driva vattenförsörjningsanläggningar för delägarkommunerna samt att förse
dem med vatten från dessa regionala anläggningar. Kommunerna i sin tur ansvarar för den lokala distributionen, det
lokala ledningsnätet och ser till att vattnet levereras till slutkonsumenten.
Varje dag producerar Sydvatten dricksvatten till kommunernas invånare, industri, sjukvård och övriga företag. Tillsammans med kunderna, våra 14 delägarkommuner, arbetar
Sydvatten för en långsiktig och rationell hushållning med tillgängliga vattenresurser.

Sydvattens ägare från och med 2008-02-29
(Aktiefördelning)

Bjuv.............................. 1,91 %
Burlöv............................2,11 %
Eslöv............................. 4,07 %
Helsingborg................ 16,61 %
Höganäs....................... 3,18 %
Kävlinge....................... 3,53 %
Landskrona................... 5,35 %
Lomma......................... 2,53 %
Lund........................... 13,97 %
Malmö........................ 36,94 %
Staffanstorp................. 2,80 %
Svalöv........................... 1,77 %
Svedala......................... 0,90 %
Vellinge........................ 4,33 %

Sydvatten levererar

2 200 liter
vatten i sekunden
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Verksamhet grundad på
affärsmässighet och god ekonomi
Sydvatten ska vara ett bolag präglat av

affärsmässighet
och god ekonomi. Företagets tillgångar ska användas på bästa
möjliga sätt samtidigt som de skapar den största samhällsnyttan. Med fokus på hela dricksvattenkedjan eftersträvas optimal
dricksvattenförsörjning för varje delägarkommun och att den
gemensamma basen i Sydvattens verksamhet stärks.

Höjningen till 50 öre/m³ (vilket motsvarar en genomsnittlig
höjning på 35 kronor/år för ett normalhushåll) medförde att
Sydvattens intäkter ökade under 2007. Produktionen uppgick
till 67,6 miljoner m³, en minskning jämfört med den genomsnittliga årsproduktionen på 70 miljoner m³. Anledningen till
den minskade försäljningen var den ovanligt regniga sommaren,

Sydvatten ska vara ett företag med starkt medborgarfokus
som tar tillvara på och utnyttjar de värden som finns inom
bolaget. Som en del av detta arbetar Sydvatten för att ansluta
nya kommuner som delägare i bolaget samt att ansluta kommuner utan krav på delägarskap. Sydvattens resurser ska utnyttjas
optimalt utan att överskrida anläggningarnas tröskelvärden.

men också en generell minskning av vattenkonsumtionen. I de
kommuner där expansion och inflyttning sker är minskningen
dock obetydlig.
Som ersättning för Sydvattens vattenuttag från Bolmen
betalar bolaget årligen ut ersättning till E.ON för deras kraftförluster. Ersättningen är i stor utsträckning beroende av
elprisutvecklingen vilket har inneburit betydande kostnadsökningar de senaste åren. Sydvatten anser att avtalet är orimligt
och otidsenligt och att ersättningen vida överstiger den som
E.ON är berättigad till. Sydvatten vill träffa en slutreglering av
avtalet och har därför begärt att Miljödomstolen i Växjö ska
avgöra ersättningsfrågan.



Bjuvs kommun ny delägare
År 2007 beslutade Bjuvs kommun om delägarinträde i Sydvatten vilket innebär ett delägarskap på 1,91 procent med ett
totalt värde om 11,5 miljoner kronor. Sydvatten genomför
en investering som är beräknad till cirka 50 miljoner kronor.
Byggstarten är planerad till våren 2008 och hela kommunen
beräknas vara fullt ansluten år 2009. Totalt kommer vattenleveranserna att öka med cirka 2,7 miljoner m³ vilket innebär att
Sydvattens ställning som en av Sveriges största vattenleverantörer stärks ytterligare.
Under året undertecknades även en avsiktsförklaring för
hela Svedala kommun. Ett avtal om anslutning är under framtagande. Inledande diskussioner förs även med representanter
för ett flertal danska kommuner om förutsättningar för framtida samarbeten.
Ökade intäkter trots minskad försäljning
Sydvattens ekonomiska och finansiella mål är att priset ska
vara oförändrat under konsortialavtalsperioden (2015). Höjda
elpriser, slopad reducering av energiskatt samt ökade utgifter
för elcertifikat och handel med utsläppsrätter, gjorde dock att
en höjning av det rörliga priset var nödvändig under 2006.

Återbetalning av delägarlån
I samband med kvittningsemissionen 2004, då 375 miljoner
kronor av tidigare delägarlån gjordes om till aktiekapital, beslut
ades att resterande belopp, 185 miljoner kronor, skulle återbetalas under en treårsperiod. I enlighet med återbetalnings
planen gjordes den sista utbetalningen till delägarkommunerna
under 2007.
Investeringar
På grund av återbetalning av delägarlån har Sydvatten en
generell återhållsamhet när det gäller investeringar som inte
är direkt lönsamma. Planerade reinvesteringar utförs enligt de
underhållsplaner som finns.
Att säkra reservkraften vid pumpstationerna är ett viktigt
arbete och under året har fortsatta investeringar genomförts vid
Ringsjöverket och Vombverket. Ombyggnad av elförsörjningen
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vid pumpstation Ringsjöholm för råvattenleveranser till Ringsjö
verket från Bolmen, alternativt Ringsjön, har avslutats. Även
reservkraft till pumpstationen i Äktaboden har färdigställts.
Ytterligare satsningar på skydd och säkerhet har genomförts
på de båda vattenverken. Investeringar i kameraövervakning och
områdesskydd med staketlarm har slutförts på Vombverket.



Nyinvesteringar för 4 miljoner kronor har gjorts i ett kallförråd på Ringsjöverket. Dit ska stöldbegärligt material flyttas
från yttre anläggningar för en säker förvaring. Vidare pågår
investeringar i värmepumpar och värmeväxlare för energiutvinning på Ringsjöverket för att ytterligare energieffektivisera
anläggningen.
Samrådsorgan för prioriterade frågor
Sydvattens ekonomiska delegation arbetar med den samlade
statusen för de mest prioriterade frågorna inom ekonomi och
finans. Delegationen sammanträder fyra gånger per år och
består av ekonomichefer från sex kommuner.
Konsortialavtalet § 14 slår fast att det ekonomiska samrådsorganet ska finnas i bolaget för löpande samråd och information. Alla frågor av större ekonomisk dignitet ska föras fram i
samrådsorganet.
Lagen om allmänna vattentjänster
Från den 1 januari 2007 gäller lagen om allmänna vattentjänster. Vid sidan av aktiebolagslagen och kommunallagen är
detta den lag som främst reglerar Sydvattens verksamhet. Två
inslag i lagen har, eller kan ha, direkt inverkan på bolaget. Det
första är att VA-verksamhet undantas från kommunallagens
lokaliseringsprincip, vilket innebär att en kommun eller ett
kommunägt bolag kan bedriva VA-verksamhet även i annan
kommun. Det andra är att endast offentliga aktörer kan vara
majoritetsägare av allmänna VA-anläggningar.
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Säkerhet och kvalitet
präglar produktionen
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ett samhällsansvar för stabila och säkra leveranser av hög kvalitet. För att
öka säkerhet, kvalitet och effektivitet arbetar Sydvatten sedan
tre år tillbaka i ett omfattande utvecklingsprojekt Optimal
dricksvattenförsörjning. Arbetet bedrivs bland annat under
tekniska delegationen; bolagets samrådsorgan som arbetar
med den samlade statusen för de mest prioriterade frågorna av
teknisk karaktär. Delegationen sammanträder fem gånger per
år och består av tjänstemän med ansvar för vattenförsörjning i
samtliga delägarkommuner.
Ett konkret resultat av arbetet är initiativet till bolagets
årliga beredskapsövningar. Vidare har ett förslag till åtgärdsplan för att skapa likvärdig försörjningsstruktur till samtliga
kommuner arbetats fram. Under året har även ett inventeringsunderlag tagits fram med syfte att samla all produktionskapacitet för dricksvatten hos Sydvatten.
Som dricksvattenproducent har Sydvatten

Förebyggande arbete fordras
Vikten av förebyggande arbete har kontinuerligt ökat och
märks i krav på användandet av särskilda planerings- och styrstrukturer såsom ramdirektivet och HACCP. Ramdirektivet
från EU gäller från och med 2008 och under 2007 har nödvändiga rutiner för införandet upprättats.
HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point, är ett
system för att identifiera, bedöma och styra risker som påtagligt kan påverka dricksvattnets säkerhet. Kravet på att använda
systemet finns i Livsmedelsverkets föreskrifter. Arbetet med
att integrera HACCP i Sydvattens egenkontrollprogram är ett
långsiktigt och kontinuerligt arbete som fortskridit som planerat under året.

Råvattnet i fokus
2007 har präglats av fortsatt driftoptimering och kostnadskontroll med det långsiktiga syftet att utreda hur den tekniska
kapaciteten på Ringsjöverket kan garanteras i beaktande av ett
försämrat råvatten. Under året har den organiska belastningen
på råvattnet från Bolmen varit anmärkningsvärt hög och försök i laboratorieskala har gjorts med alternativa kemikaliekombinationer för fällning av Bolmen- och Ringsjövatten.
Dricksvattenförsörjningen i framtiden
På uppdrag av regeringens Klimat- och sårbarhetsutredning
har en arbetsgrupp utrett hur dricksvattenförsörjningen kan
påverkas av ett förändrat klimat. I dag har svenskt råvatten
oftast en mycket god kvalitet vilket gör beredningsprocessen
till en enkel process. Det ökande extremvädret med tilltagande
nederbörd och ett varmare klimat ställer däremot nya och
högre krav.
I utredningen uppskattas kostnaderna för att anpassa hela
den svenska vattenförsörjningen till de nya förutsättningarna
till minst 5,5 miljarder under perioden 2011–2100. Däri ingår
bland annat ombyggnad av vattenverk och åtgärder för att trygga
distributionen. Lokala åtgärder och ökade driftkostnader som
påverkar de kommunala VA-taxorna är inte inkluderade.
Klimatförändringarnas betydelse är en viktig fråga för Sydvatten och kommer att kräva stort arbete i form av analyser och
utbildning, men också direkta åtgärder i produktion och distribution för att säkerställa dricksvattenkvaliteten i ett framtida
perspektiv.
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Miljöarbete värnar vattnet
för att säkerställa försörjning, kvalitet och distribution av dricksvatten på
miljömässigt bästa sätt. Gällande miljölagstiftning och miljökrav ska uppfyllas med god marginal. Det vatten bolaget
använder från Vombsjön, Bolmen och Ringsjön är ett lån, och
som sådant ska det också hanteras på ett miljöriktigt sätt.
Miljöarbetet samverkar med uppgiften att möta delägarkommunernas krav på leveranssäkerhet. Sydvatten ska bereda
och distribuera vatten av hög och jämn kvalitet och kunden ska
aldrig behöva uppleva oplanerade störningar.
Sydvatten bedriver ett omfattande arbete

Ansökan för Bolmentunneln undertecknad
År 1975 startade utbyggnaden av råvattentunneln från sjön

för närvarande 1 125 m³ per sekund. På grund av det ökande
antalet delägarkommuner samt den positiva befolkningsutvecklingen i regionen, kommer denna mängd inte att vara tillräcklig i ett framtida perspektiv. Sydvatten förbereder därför en
ansökan om ny miljödom för utökat reservuttag.
I samband med ansökan vill Sydvatten även förändra den
nuvarande regleringen för att säkerställa vattentillgången vid
ett eventuellt reservvattenuttag. Omfattningen av ansökan
gäller Ringsjön samt kringliggande vattendrag.
Vombsjöns avrinningsområde
Även Sydvattens tredje råvattenresurs har varit föremål för en
omfattande utredning under 2007. I syfte att finna långsik-
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Bolmen i Småland. Drygt tio år senare stod den klar och i dag
förser den stora delar av västra Skåne med vatten. Bolmentunneln berör två län, Skånes och Kronobergs, och som Sveriges
viktigaste anläggning för dricksvatten är skyddet av den oerhört viktigt. År 2007 undertecknade därför landshövdingarna
i de båda länen en gemensam ansökan för att få Bolmentunneln förklarad som riksintresse.

Jörgen Johansson,
Emmanuel Morfiadakis,
Göran Tunhammar,
landshövding Skåne och
Claes Sjöblom, tf. landshövding i Kronoberg på
Ringsjöverket.

Ett område av riksintresse ska enligt lag skyddas mot åtgärder som kan vara av påtaglig skada för en viss samhällssektor. I
dag finns det ingen anläggning för vattenförsörjning i Sverige
som är klassad som riksintresse. Enligt ansökan råder det inga
tvivel om att Bolmentunneln bör bli förklarad som riksintresse
och därmed få det juridiska skydd som följer.
Ny miljödom för Ringsjön nödvändig
Under 2007 pågick arbetet med en ansökan om ett ökat reservvattenuttag ur Ringsjön. I tidigare vattendom finns reglerat hur
mycket vatten Sydvatten får ta ur reservvattentäkten Ringsjön,

tiga former för att ytterligare säkra råvattenkvaliteten har ett
pilotprojekt i ramdirektivets anda genomförts vid Vombsjön.
Externa aktörer, myndigheter och andra med intresse i Vombsjön har arbetat fram modellverktyg som ska användas för att
utforma, värdera och validera framtida åtgärder inom Vombsjöns avrinningsområde.
Enligt ramdirektivet ska arbetet med vattenresurser ske i
samråd med dem som påverkar och påverkas av vattnet. Målet
med Sydvattens projekt vid Vombsjön har därför varit att belysa
hur detta arbete kan genomföras i praktiken. Projektet visar att
det krävs ett brett engagemang för att åstadkomma en hållbar
förvaltning av vattenresurserna inom avrinningsområdet.
Miljövänlig slamhantering godkänd
Sedan 1973 deponerar Sydvatten fällningsslam från Ringsjöverket på Rönneholms mosse i Eslövs kommun. Utformningen
och lokaliseringen av verksamheten är vald för att ge minsta
möjliga påverkan på hälsa och miljö. Tillgängliga alternativa
metoder är ur miljösynpunkt väsentligt sämre.
Tillståndet för deponering upphör gälla den 31 december
2008 och en ansökan om förnyat tillstånd sändes in till Länsstyrelsen år 2003. Ansökan avslogs i december 2006, men
överklagades av Sydvatten till Miljödomstolen som beslutade
att godkänna ansökan och klassa fällningsslammet som ett
icke-farligt avfall. Det innebär att Sydvatten kan fortsätta den
miljövänliga och ekonomiskt mest effektiva hanteringen samt
satsa på Rönneholms mosse som en strategisk resurs. Tillståndet gäller till och med år 2018.

Sydvatten AB Årsredovisning 2007

Vatten är källan till liv
Enligt Konsumentföreningen Stockholm minskade försäljningen av buteljerat vatten
med 11 procent under hösten 2007 jämfört med samma period 2006. Minskningen ses
som ett resultat av höstens debatt kring flaskvattnets påverkan för klimatet. Det faktum att
buteljerat vatten ger upphov till betydligt större koldioxidutsläpp än kranvatten – mer än
1 000 gånger större enligt Svenskt Vatten – har fått allt fler att övergå till det betydligt mer
miljövänliga kranvattnet.
För att en prisvärd och miljövänlig produkt som kranvatten inte ska ses som självklar har
Sydvatten ett ansvar att värna livsmedlet vatten. Som ett led i detta arbete genomfördes
tävlingen Kranvatten är viktigt för mig där elever i årskurs 5 skapade tävlingsbidrag på
temat vatten. Syftet var att öka elevernas kunskap om kranvatten och 1 800 elever från ett
80-tal klasser i delägarkommunerna deltog.
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Värdet av kranvatten
Under 2007 bildades en ny samverkansgrupp för kommunikationsfrågor med representanter från delägarkommunerna. Uppdraget till gruppen spänner över ett brett område, men
en viktig del är att kommunicera värdet av kranvatten och lyfta fram kranvattnets höga
kvalitet. Genom samverkan mellan kommunerna vill Sydvatten kommunicera gemensamma
budskap som ökar medvetenheten kring kranvatten.
Det första gemensamma initiativet är ett treårigt projekt riktat till alla högstadieskolor i
delägarkommunerna. Syftet är att få ungdomar att dricka mer kranvatten, att kranvatten ska
bli en naturlig del i skolans miljöarbete samt att elevernas kunskap om kranvatten ökar.

Våren 2007 genomfördes tävlingen
”Kranvatten är viktigt för mig”, där
elever i årskurs 5 skapade tävlings
bidrag på temat vatten.
Tävlingen vanns av Svaleboskolan
i Lund. Här ser vi 2:a pristagarna från
Norrevångsskolan i Eslöv tillsammans
med prisutdelare Inger Nilsson,
styrelseledamot.

Svenskt dricksvatten håller generellt hög nivå ,

det är lättillgängligt för konsumenten och vattenför
sörjningen är robust, pålitlig och billig. Eftersom svenskt
kallvatten är klassat som livsmedel bestämmer Livsmed
elsverket vilka krav som ska ställas på vattnet. Sydvatten
uppfyller dessa krav med god marginal, både när det
gäller lukt, smak och utseende samt leveranssäkerhet
och tillgänglighet.

För en liter kranvatten betalar konsumenten i Sverige
i genomsnitt 2,5 öre per liter. Då ingår alla kostnader
från det att råvatten tas ur vattentäkten och renas till
dricksvatten vid vattenverket, transport i ledningar till
kranen samt omhändertagande och rening av avlopps
vatten och slutligen återförsel till naturen. Om endast
kostnader för dricksvatten tas med är priset omkring 1
öre per liter.

Sydvatten AB Årsredovisning 2007
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Sydvatten AB Årsredovisning 2007

Engagerad aktör med blicken utåt
Sydvattens medarbetare ska vara väl förberedda och rustade att möta framtida myndighetskrav. Engagemang i branschens utveckling, både nationellt och internationellt, är därför viktigt för bolagets inflytande i strategiska framtidsfrågor.
Med representation i Svenskt Vattens styrande organ, KFS

Arbetsmiljöinspektionen besökte Sydvatten under 2007 och
i deras rapport framgår att bolaget har en mycket god arbetsmiljö som väl uppfyller ställda krav. Områden att förbättra
är den övergripande dokumentationen och att kontinuerligt
utföra uppföljningar.

14

branschråd, Livsmedelsverkets regeringsuppdrag och katastrofberedskap med flera, lever bolaget upp till sin strävan att
vara en flexibel, utvecklings- och förändringsbenägen aktör
med ständig utblick i omvärlden.
Under 2007 genomfördes Svenskt Vattens årsmöte i Malmö
med Sydvatten och VA-verket i Malmö som medarrangörer.
Temat för stämman var säkerhet och beredskap, klimat och
sårbarhet samt benchmarking.
Satsning på ledarskap
Under året fortsatte den påbörjade satsningen på ledarskap i
syfte att stötta och stärka cheferna i deras ledarskap. De senaste
åren har Sydvattens ledningsfilosofi utvecklats markant och
bolaget ställer ökade krav på utveckling, kommunikation, delaktighet och ansvar. I detta arbete har cheferna en viktig roll
att fylla.
Det interna värdegrundsarbetet har också fortsatt med målformuleringar för varje enhet inom bolaget. Syftet har varit att
öka förståelsen för verksamheten, styra utvecklingsarbetet och
ge en bra bild över sambandet mellan ekonomi och verksamhet.
För att upprätthålla en bra lönestruktur och få bra incitament för
att uppfylla bolagets värdegrund har en lönepolicy tagits fram.

Vi stödjer Röda
Korset i dess arbete med att tillsammans med lokal
befolkningen hitta lösningar för vattenförsörjning.
Röda Korset arbetar för att ge människor större möjlig
heter att klara torkperioder. Genom att bättre ta vara
på regnvatten och informera om vikten av rent vatten
ska fler liv kunna räddas.
Vatten en mänsklig rättighet.

Sydvatten AB Årsredovisning 2007
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2007.
Sydvatten AB har till uppgift att bereda och distribuera dricksvatten med hög
och jämn kvalitet. För detta ändamål utnyttjar bolaget de legaliserade uttagsrät
terna i råvattentäkterna Bolmen, Vombsjön och Ringsjön. Bolaget äger och driver
Bolmentunneln, Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för
distribution av dricksvatten.
Sydvatten bedriver två anmälningspliktiga och en tillståndspliktig verksamhet
enligt Miljöbalken. De två anmälningspliktiga verksamheterna gäller vattenverken
– Ringsjöverket och Vombverket. Miljörapporter för verksamheterna vid Ringsjö
verket och Vombverket kommer att sändas till Miljö och Samhällsbyggnad i Eslöv
respektive Miljöförvaltningen i Lund. Den tillståndspliktiga verksamheten gäller
deponering av vattenverksslam på Rönneholms mosse i Eslövs kommun. Verksam
heten påverkar miljön genom avledning av dekanteringsvatten till Rönne å. Årlig
miljörapport kommer att sändas till Länsstyrelsen.
Bolaget har även betydande värden i de vattendomar som finns i Bolmen, Ring
sjön och Vombsjön.

Vattenförsäljningen uppgick till 67,6 milj kubikmeter. Den troliga orsaken till
årets minskade produktion av dricksvatten är den regniga sommaren. Tidigare har
vi också sett en generell minskning av vattenkonsumtionen men i de kommuner
där expansionen har fortsatt med inflyttning och nya bostadsområden är minsk
ningen obetydlig. Produktionsmålet att våra kunder ska erhålla en säker dricksvat
tenleverans av god kvalitet och aldrig behöva uppleva oplanerade störningar har
uppfyllts.
Höjningen av det rörliga priset till 50 öre/kbm har lett till högre intäkter. Beslutet
är föranlett av de elprisförändringar som skett på elmarknaden de sista åren. Jäm
förelsevis kan nämnas att höjningen motsvarar ca 35 kr/år för ett normalhushåll.
Under året sattes ett av våra mindre lån på 55 mnkr om till en rörlig ränta med
en löptid på 3 år. Bolaget har under året använt bankkrediten om 55 mnkr fullt
ut för återbetalning av den sista delen av tidigare delägarlån som totalt uppgått
till 185 mnkr.

Verksamheten 2007

Under året har fortsatta investeringar genomförts för att säkra reservkraften på
de båda vattenverken. Ombyggnaden av elförsörjningen vid pumpstation Ringsjö
holm för råvattenleverans till Ringsjöverket från Bolmen, alternativt Ringsjön, har
avslutats. Reservkraft till pumpstationen i Äktaboden färdigställdes under 2007.
Ytterligare satsningar på skydd och säkerhet har genomförts på båda vatten
verken. För att minska risken för intrång i våra anläggningar har investeringar i
kameraövervakning och områdesskydd med staketlarm på Vombverket slutförts.
Markförläggning av elledningar vid Vombverket pågår.
Av årets nyinvesteringar avser 4 mnkr ett kallförråd på Ringsjöverket. Genom
detta kan vi flytta stöldbegärligt material från yttre anläggningar till en säker för
varing på Ringsjöverket. Vidare pågår investeringar i värmepumpar och värmeväx
lare för energiutvinning på Ringsjöverket. Detta för att ytterligare energieffektivi
sera anläggningen.
Övriga investeringar gäller reinvesteringar i verksamheten. På grund av återbe
talning av delägarlån har bolaget en generell återhållsamhet när det gäller inves
teringar som inte är direkt ekonomiskt lönsamma. Planerade reinvesteringar utförs
enligt de underhållsplaner som finns.

För att säkerställa dricksvattnet till våra delägare och konsumenter genomför vi
ett flertal säkerhetshöjande åtgärder som gäller skyddet av våra vattentäkter. En
stor utredning som involverat två länsstyrelser är den om ett utökat skydd av Bol
mentunneln genom att få den klassad som riksintresse. Ett riksintresse ska enligt
lag skyddas mot åtgärder som kan vara till påtaglig skada för en viss samhälls
sektor. En ansökan har lämnats in till Naturvårdsverket. Ett annat större projekt
gäller ansökan om ett ökat reservvattenuttag ur Ringsjön. Arbetet pågår och dess
omfattning har utökats till kringliggande vattendrag. Den befintliga vattendomen
är inte tillräcklig med anledning av ett ökat antal delägarkommuner och befolk
ningsutvecklingen i kommunerna.
Även den tredje råvattenresursen har varit föremål för en omfattande utred
ning i syfte att långsiktigt finna former för att ytterligare säkra råvattenkvalite
ten. I ramdirektivets anda har ett flertal externa aktörer, myndigheter och andra
med intressen i Vombsjön, arbetat fram modellverktyg som ska användas för att
utforma, värdera och validera framtida åtgärder inom Vombsjöns avrinningsom
råde. Arbetet fortskrider och den nya vattenförvaltningsorganisationen med ett
vattenråd lokalt för Kävlingeåns avrinningsområde blir basen för verksamheten.
Bjuvs kommun har under året beslutat om delägarinträde i Sydvatten. Detta
innebär att vi kommer att leverera vatten till en stor industriort och ytterligare
15 000 personer. Hela kommunen beräknas vara ansluten år 2009. Totalt kommer
leveransen av vatten att öka med ca 2,7 milj kubikmeter. En avsiktsförklaring för
hela Svedala kommun har undertecknats och ett avtal om anslutning är under
framtagning.

Nedan åskådliggörs bolagets utveckling
under en 5-års period (mnkr)
2003

2004

2005

192
83
57
43
9

194
89
56
44
5

188
89
59
41
-1

2 195
88
172

2 275
83
551

2 302
29
550

70,2
40,6
29,6

69,0
40,2
28,8

66,6
42,2
24,4

10,3
2,65

32,6
2,70

34,0
2,78

Ur resultaträkningen mnkr
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Planmässiga avskrivningar
Räntekostnader
Resultat efter finansnetto
Ur balansräkningen mnkr
Anläggningstillgångar, totalt anskaffn.värde
Investeringar
Eget kapital inkl. obeskattade reserver
Produktion
Vattenproduktion (mn m³)
- varav Ringsjöverket
- varav Vombverket
Nyckeltal
Soliditet %
Genomsnittligt vattenpris till delägare (kr/m3)

Investeringar

Produktion

Nya krav på säkerhet och beredskap märks i krav på användandet av särskilda pla
nerings- och styrstrukturer såsom Ramdirektiv och HACCP. HACCP är ett system
för att identifiera, bedöma och styra risker som påtagligt bedöms kunna påverka
dricksvattnets säkerhet från råvatten till leveranspunkt. Kravet på användning av
systemet finns i Livsmedelsverkets föreskrifter. Arbetet med att integrera HACCP
i Sydvattens egenkontrollprogram är ett långsiktigt och kontinuer
ligt arbete.
Livsmedelsverket bygger upp en grupp för normerande tillsyn
kring säkerhetsarbete och skalskydd. En delegation från dricks
vattensektionen besökte Vombverket för att inhämta kunskap från
2006
2007
ett framgångsrikt arbete i verkligheten.
Under alla år bolaget har tagit vatten ur Bolmen har en ersätt
ning för kraftförluster betalats till Sydkraft, nuvarande E.ON. Ersätt
197
205
ningen är i stor utsträckning beroende av elprisutvecklingen vilket
103
107
inneburit betydande kostnadsökningar de senaste åren. Utveck
61
61
37
35
lingen visar att det är alltmer angeläget att arbeta för att nå en
-4
2
avtalsförändring med E.ON.
Miljödomstolen har, efter Sydvattens överklagande av länssty
relsens beslut, beslutat att godkänna vår ansökan om hantering av
2 332
2 368
slam från Ringsjöverket i den egna slambehandlingsanläggningen
31
37
fram till och med 2018. Beskedet innebär att den miljövänliga och
547
548
ekonomiskt mest effektiva hanteringen kan fortsätta och att vi kan
satsa på Rönneholms mosse som en strategisk resurs.
Året har präglats av fortsatt driftoptimering och kostnadskon
71,0
67,6
troll. Driftoptimeringens långsiktiga syfte är inte bara att sträva
42,3
40,0
efter kostnadseffektiv drift under olika förhållanden, utan framför
28,7
27,6
allt att utreda hur den tekniska kapaciteten på Ringsjöverket kan
garanteras i beaktande av ett försämrat råvatten.
Försök i laboratorieskala har gjorts med alternativa kemikalie
33,8
34,4
kombinationer för fällning av Bolmen- och Ringsjövatten. Värt att
2,72
2,99
notera är att den organiska belastningen på råvattnet från Bolmen
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Förvaltningsberättelse

har varit anmärkningsvärt hög under 2007. För att säkerställa kvaliteten på dricks
vattnet ökar användningen av kemikalier vilket medför ökade kostnader.
Årsrapport för dammsäkerheten har för första gången lämnats in till Länssty
relsen enligt en ny rutin efter rekommendation av Svenska Kraftnät. Konsekvens
klassningar har gjorts för både Ringsjöns och Vombsjöns regleringsdammar.

Personal
Bolaget har som mål att medarbetarna ska vara väl förberedda och rustade att
möta framtida myndighetskrav. Medarbetare är engagerade i branschens utveck
ling både nationellt och internationellt. Med representation i Svenskt Vattens
styrande organ, KFS branschråd, Livsmedelsverkets regeringsuppdrag och kata
strofberedskap med flera har vi ett gott inflytande i branschens strategiska fram
tidsfrågor.
En fortsatt satsning på ledarskap har gjorts under året. Syftet är att stötta
och stärka cheferna i deras ledarskap i en organisation som ställer ökade krav på
utveckling, kommunikation, delaktighet och ansvar. Det interna värdegrundsar
betet har fortsatt med målformuleringar för varje enhet inom bolaget. Syftet är
att öka förståelsen för vår verksamhet, styra utvecklingsarbetet och ge en bra bild
över sambandet mellan ekonomi och verksamhet. Vidare har en lönepolicy tagits
fram för att upprätthålla en bra lönestruktur och få incitament för att uppfylla
bolagets värdegrund.
Under året hade vi besök av arbetsmiljöinspektionen. Av deras rapport framgår att
vi har en mycket god arbetsmiljö som väl uppfyller ställda krav. Dock ska vi förbättra
den övergripande dokumentationen och uppföljningar ska utföras kontinuerligt.

Övrigt i verksamheten
Svenskt Vattens årsmöte genomfördes i Malmö. Sydvatten var medarrangör till
sammans med VA-verket i Malmö. Teman för stämman var säkerhet och bered
skap, klimat och sårbarhet samt benchmarking.
Lekmannarevisionen har med hjälp av Malmö stads stadsrevision granskat för
troendekänsliga områden samt följt upp styrelsens arbete hos flera kommunala
bolag. Granskningen visar att Sydvatten har de policydokument som fordras för
verksamheten och lever upp till dessa samt att styrelsens arbete fungerar bra.
Riksrevisionen ska genomföra en granskning under benämningen ”Hoten mot
samhället” i syfte att klarlägga tåligheten och kvaliteten i samhällets försörjningssys
tem. Dricksvattenförsörjningssystemet kommer att granskas som ett eget område
och Sydvatten deltar som en part i den granskningen.
Ernst & Young med auktoriserad revisor Lennart Öhrström är ny revisor för bola
get från och med 2007.
Under våren 2007 utlyste Sydvatten en tävling för årskurs 5 i de 13 delägar
kommunerna. Syftet med skolprojektet var att öka kunskapen om kranvatten och
1 800 elever skapade på tema kranvatten.
En ny samverkansgrupp för kommunikationsfrågor har bildats med represen
tanter från delägarkommunerna. Önskemål om samverkan i kommunikationsfrå
gor har uttryckts hos ägare, styrelse och tjänstemän i kommunerna. Uppdraget till
gruppen spänner över ett brett område: bland annat att värna om produkten, att
driva gemensamma projekt och att samordna krisinformation. Ett första gemen
samt initiativ är ett treårigt skolprojekt för högstadiet med syfte att öka kunska
pen kring kranvatten och få ungdomar att dricka mer kranvatten.

Framtiden
Risk och säkerhet blir allt tydligare begrepp inom dricksvattenområdet. Vi kommer
att behöva hantera förändringar av råvattenkvaliteten både hos yt- och grund
vatten framöver. Hoten mot samhällssektorn blir fler och påtagligare och det gäl
ler även dricksvattenförsörjningen. Högre krav kommer att ställas på skalskydd
och andra skyddsaktiviteter. Den samlade erfarenheten från de i antal ökande
katastrofsituationerna i vår omvärld är att övning för det osannolika är en nöd
vändighet.
Myndighetspåverkan kommer att bli starkare. Ökade kvalitetskrav på produk
tionsmiljöer och utrustning med mera följer liksom ökade krav på själva dricks
vattnet. Vi kommer att behöva hantera många nya frågeställningar som kräver ny
och gedigen kompetens, större investeringar, fler organisatoriska aktiviteter kring
skydd och säkerhet, högre beredskap och bättre kommunikation.
Bolaget arbetar sedan tre år tillbaka i ett omfattande utvecklingsprojekt ”Opti
mal dricksvattenförsörjning”. Arbetet bedrivs bland annat under ledning av den
tekniska delegationen som består av representanter från alla delägare. Syftet är att

öka säkerhet, kvalitet och effektivitet genom olika former av strukturförändringar.
Som konkreta resultat märks bolagets initiativ till genomförandet av årliga
beredskapsövningar. Vidare har ett förslag till prioriterad åtgärdsplan för att skapa
likvärdig försörjningsstruktur till samtliga kommuner arbetats fram. Målet är att
erforderliga åtgärder ska vara genomförda inom konsortialavtalsperioden (2015).
Under året har även en utredning gjorts där ett inventeringsunderlag tagits
fram med syfte att samla all produktionskapacitet för dricksvatten hos Sydvatten.
I kommunerna finns ett 30-tal anläggningar av vilka några drivs kontinuerligt
och andra är reservanläggningar. Syftet med att samla all produktionskapacitet
är framför allt att genom samordning konsolidera produktionsverksamheten och
därmed öka säkerheten och effektiviteten.
Affärsmässig samhällsnytta är ett centralt begrepp för Sydvatten som kom
munägt företag. Genom att ägarna delar med sig av de värden som de byggt
upp under decennier kommer dessa värden att nyttiggöras för andra kommuner
och deras invånare. På så sätt utnyttjar vi våra tillgångar effektivare och våra för
ädlingsvärden kommer både de nuvarande och de framtida ägarna till del. I den
andan arbetar bolaget vidare med att erbjuda nya kommuner i närregionen möj
lighet att ansluta sig till bolagets distributionssystem. Inledande diskussioner förs
även med representanter för ett flertal danska kommuner om förutsättningar för
framtida samarbeten.

Styrelse och delegationer
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt vid sju tillfällen, den 9 februari,
9 mars, 20 april, 25 maj, 5 oktober, 16 november och 11 december. Två ägarträffar
har ägt rum under året den 30 mars och den 30 november.
Styrelsen har sedan årsstämman den 25 maj följande sammansättning.

Ordinarie ledamöter:
Emmanuel Morfiadakis (ordf), Malmö, Håkan Fäldt, Malmö, Milan Obradovic´,
Malmö, Richard Thörn, Malmö, Joakim Andersson (v ordf), Helsingborg, Inger
Nilsson, Helsingborg, Solveig Ekström-Persson, Lund, Mats Helmfrid, Lund, Ceci
lia Brorsson, Landskrona, Cecilia Lind, Eslöv, Kerstin Fredriksson, Burlöv, Gunilla
Nordgren, Svedala och Karl-Erik Kruse, Svalöv.

Suppleanter:
Yvonne Köhler-Olsson, Malmö, Rune Andersson, Malmö, Peter Danielsson, Hel
singborg, Carolina Nordbeck, Lund, Roy Wernberg, Landskrona, Mikael Kourtz
man, Eslöv, Claes Hedlund, Lomma, Håkan Göthe, Höganäs, Kjell-Arne Ohlsson,
Kävlinge, Bo Polsten, Staffanstorp och Lars-Ingvar Ljungman, Vellinge.

Personalrepresentanter:
Carl Johnsson, Mikael Henriksson, Brita Nilsson och Lars Månsson.
Tekniska delegationen har sammanträtt fyra gånger och Ekonomiska delegatio
nen tre gånger under året.

Resultatdisposition (kr)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till årsstämman förfogande stå
ende medel utgörande
balanserade vinstmedel
årets netto
summa

1 092 358
828 021
1 920 379

disponeras på följande sätt:
överförs i ny räkning

1 920 379
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Resultaträkning och kassaflödesanalys

RESULTATRÄKNING (tkr)
Not

2007

2006

RÖRELSENS INTÄKTER
Vattenförsäljning

202 407

192 925

Aktiverat arbete för egen räkning

1 287

1 766

Övriga rörelseintäkter

1 053

2 102

204 747

196 793

Summa rörelsens intäkter
RÖRELSENS KOSTNADER

1

Driftkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-51 054

-49 593

2

-22 003

-22 481

3,4

-32 875

-31 724

5,6,7

-61 480

-60 703

Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

-55

-71

-167 467

-164 572

37 280

32 221

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Ränteintäkter

42

189

Räntekostnader

-35 154

-36 821

Finansnetto

-35 112

-36 632

2 168

-4 411

-1 138

4 746

-202

-335

828

0

2007

2006

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivningar enligt plan
Skatt på årets resultat

10

ÅRETS RESULTAT

KASSAFLÖDESANALYS (tkr)
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

2 168

-4 411

58 383

54 429

0

503

60 551

50 521

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar
Räntebärande

1 547

-743

194

-29 661

Räntebärande

41 992

22 544

Ej räntebärande

-5 923

49 310

98 361

91 971

-36 909

-30 937

Ej räntebärande
Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljningar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

90

585

-36 819

-30 352

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring av långfristiga skulder

-61 829

-64 062

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-61 829

-64 062

-287

-2 443

328

2 771

41

328

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel från årets början
Likvida medel vid årets slut
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Balansräkning

BALANSRÄKNING (tkr)
TILLGÅNGAR

Not

2007-12-31

2006-12-31

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader och mark

5,9

175 257

177 379

Maskiner och andra tekniska anläggningar

6,9

1 339 749

1 362 745
14 866

Inventarier

7,9

17 678

Pågående nyanläggningar

8,9

21 656

24 059

1 554 340

1 579 049

Summa materiella anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Fordringar, räntebärande
Övriga fordringar
Upplupna intäkter

11

318

450

150

1 565

Fordringar, ej räntebärande
Kemikalielager
Kundfordringar
Uppskjuten skattefordran
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader

11

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

EGET KAPITAL

561

575

32 884

32 540

277

480

1 257

1 257

54

243

1 368

1 720

41

328

36 910

39 158

1 591 250

1 618 207

2007-12-31

2006-12-31

400 000

400 000

13

Bundet eget kapital
Aktiekapital (4 000 000 aktier)
Reservfond
Summa bundet eget kapital

58

58

400 058

400 058

1 092

1 092

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
OBESKATTADE RESERVER

828

0

1 920

1 092

401 978

401 150

14

Avskrivning över plan

203 388

202 251

Summa obeskattade reserver

203 388

202 251

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner

12 761

12 206

Summa avsättningar

12 761

12 206

SKULDER, RÄNTEBÄRANDE
Skulder till kreditinstitut

15

836 000

826 000

Checkräkningskredit

12

45 463

22 144

Upplupna kostnader

17

9 584

725

891 047

848 869

0

61 829

10 288

19 821

Summa räntebärande skulder
SKULDER, EJ RÄNTEBÄRANDE
Skuld, delägarlån

16

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

17

Summa ej räntebärande skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 202

7 480

62 586

64 601

82 076

153 731

1 591 250

1 618 207

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga
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Noter

Noter
1 RÖRELSENS KOSTNADER

Belopp i tkr där annat ej anges. Belopp inom parentes anger föregående års värde.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Redovisnings- och värderingsprinciperna överensstämmer med Årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med före
gående år.

VÄRDERINGSPRINCIPER

2007

2006

Drift och underhåll

52 213

52 310

Elkostnader för driften

21 132

20 848

Kemikaliekostnader för driften

9 785

9 242

Utredningar

2 983

2 709

Kraftförluster och transitering

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget
annat anges. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningar

INTÄKTSREDOVISNING

18 760
103 869

61 480

60 703

167 467

164 572

2007

2006

revisionsuppdrag

84

123

andra uppdrag

14

13

Summa

Nettoomsättningen omfattar i huvudsak intäkter från bolagets delägarkommuner.
Intäkterna avseende fasta kostnader för vattenleveranser fördelas mellan delägarna
efter folkmängden i respektive kommun. Intäkter avseende rörliga kostnader för
vattenleveranser redovisas i takt med att de intjänas. Ränteintäkterna redovisas i takt
med att de intjänas.

19 874
105 987

2 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER
Arvode och kostnadsersättning
SET Aukt revisorer

MATERIELLA aNLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för
ackumulerade värdeminskningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av
linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:
Fordon 5 år, Inventarier 5-10 år, Maskiner 10-15 år, Brunnsgallerier 25 år, Ledningar
50 år, Tunnel 100 år, Fabriksbyggnader 20 år, Bostadsbyggnader 25 år, Övriga bygg
nader 50 år, Markanläggningar 20 år, Mark avskrivs ej.

Ernst & Young AB
revisionsuppdrag

50

andra uppdrag

0

Kommunstyrelsen Helsingborg

KEMIKALIELAGER

revisionsuppdrag

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (återan
skaffningsvärdet).

Malmö stad

AVSÄTTNINGAR
Som avsättningar redovisas sådana förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret
eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin
förekomst men ovissa till belopp eller den tidpunkt då de ska infrias.

0

6

revisionsuppdrag

20

10

andra uppdrag

21

7

165

65

2007

2006

54

55

12

11

2007

2006

3,25%

1,34%

36%

24%

Sjukfrånvaro för kvinnor

8,28%

2,69%

Sjukfrånvaro för män

1,87%

1,01%

Sjukfrånvaro för personal 29 år och yngre

1,72%

3,40%

Leasingkostnader
Personbilar

OBESKATTADE RESERVER, BOKSLUTSDISPOSITIONER
Skattelagarna ger bolaget möjlighet att skjuta upp skattebetalning genom avsättning
till obeskattade reserver. De obeskattade reserverna redovisas som en särskild post
i balansräkningen. I resultaträkningen redovisas avsättning till eller upplösningar av
obeskattade reserver under bokslutsdispositioner. De obeskattade reserverna består
till 28 % av uppskjuten skatteskuld och 72 % av eget kapital.

3 PERSONAL
Medelantal anställda
Medeltalet anställda bygger på av bolaget
betalda närvarotimmar relaterade till en
normal arbetstid
Medelantal anställda
varav kvinnor
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro anges i procent
av ordinarie arbetstid
Total sjukfrånvaro
varav långtidssjukfrånvaro

Sjukfrånvaro för personal 30-49 år

2,19%

0,79%

Sjukfrånvaro för personal äldre än 50 år

4,93%

1,88%

2007

Könsfördelning inom företagsledningen

20

2006

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Styrelseledamöter

6

7

4

9

Övriga ledande befattningshavare inkl. VD

2

3

2

3

Totalt antal

8

10

6

12

Noter

Noter
4 PERSONALKOSTNADER, PENSIONER OCH ÖVRIGT
Löner och andra ersättningar

8 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

2007

2006

till VD och styrelse

1 490

1 267

till övriga anställda

19 688

19 419

7 245

6 948

Omklassificeringar

2 897

2 394

Utgående redovisat värde

31 320

30 028

sociala kostnader
pensionskostnader
Summa löner, pensioner och övrigt

Ingående anskaffningsvärden
Inköp

2007

2006

24 059

18 738

35 655

27 831

-38 058

-22 510

21 656

24 059

Aktiverad kostnad

Av pensionskostnaderna avser 357 (345) bolagets VD

I pågående nyanläggningar 2007 ingår aktiverad arbetskostnad med 1 287 kkr.

Vid uppsägning från bolagets sida har bolagets verkställande direktör rätt till 12
månaders uppsägningstid. Utöver detta har verkställande direktören rätt till ett
avgångsvederlag motsvarande ersättningar för 12 månaders anställning.

9 INVESTERINGAR
Nyanläggningar

5 BYGGNADER OCH MARK
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar

2007

2006

310 014

300 464

108

0

10 841

9 550

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

320 963

310 014

Ingående avskrivningar

-132 635

-119 087

-13 071

-13 548

-145 706

-132 635

175 257

177 379

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Taxeringsvärden
varav markvärde

5 499

5 355

4 241

4 097

9 566

8 960

Säkerhetshöjande investeringar

5 604

10 755

36 909

30 937

2007

2006

Summa

10 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
Uppskjuten skattekostnad

202

335

Summa

202

335

11 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

6 MASKINER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Upplupna ränteintäkter
2006

1 954 516

1 942 849

165

0

0

0

21 895

11 667

1 976 576

1 954 516

-591 771

-548 112

0

0

-45 056

-43 659

-636 827

-591 771

1 339 749

1 362 745

2006
11 222

Reinvesteringar

Reglering av vattenkostnader
för delägarkommuner

2007

2007
21 739

2007

2006

150

1 565

3

21

Utförda arbeten och tjänster

100

7

Försäkringspremier

747

532

0

400

Nytt skalskydd Vombverket
Hyror

245

274

Övrigt

273

486

1 518

3 285

Summa

12 CHECKRÄKNINGSKREDIT
Sydvattens checkräkningskredit på 55 000 (55 000) är utnyttjad med 45 463 tkr
(22 144).

13 EGET KAPITAL
Aktiekapital

7 INVENTARIER
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2007

2006

43 864

40 232

981

3 106

-1 003

-766

5 321

1 292

49 163

43 864

-28 998

-26 115

866

613

-3 353

-3 496

-31 485

-28 998

17 678

14 866

Ingående balans

400 000

Bundna
reserver

Fria
reserver

Summa
eget kapital

58

1 092

401 150

828

828

1 920

401 978

Enligt årets årsstämma

0

Årets resultat
Utgående balans

400 000

58

14 OBESKATTADE RESERVER
Avskrivningar över plan
Byggnader och mark

2007

2006

279

279

Maskiner och andra tekniska
anläggningar, inventarier

203 109

201 972

Summa

203 388

202 251

Av obeskattade reserver är 28 % 56 949 (56 630) uppskjuten skatteskuld.
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15 SKULDER TILL KREDITINSTITUT
Förfallotidpunkt

17 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2007

2006

Inom ett år från balansdagen

180 000

55 000

Upplupen semesterskuld

Mellan två till fem år från balansdagen

204 000

319 000

Upplupna sociala avgifter

954

898

Senare än fem år från balansdagen

452 000

452 000

Upplupna räntekostnader

14 711

18 429

Skulder till kreditinstitut

836 000

826 000

Pensionsskatter
Förfakturerad vattenförsäljning

Upplåning har skett mot borgen från delägarkommunerna. Samtliga lån är amorterings
fria. Lån med förfallotidpunkt inom ett år har betraktats som långfristigt eftersom lånet
kommer att refinansieras under året.

2007

2006

0

1 635

Eslövs kommun

0

2 927

Helsingborgs stad

0

11 256

Höganäs kommun

0

2 612

Kävlinge kommun

0

1 985

Landskrona kommun

0

3 998

Lomma kommun

0

1 818

Lunds kommun

0

7 786

Malmö stad

0

22 824

Staffanstorps kommun

0

1 659

Svalövs kommun

0

0

Svedala kommun

0

660

Vellinge kommun

0

2 669

Summa

0

61 829

1 691

720
0

Transiteringskostnader

1 865

Joakim Andersson
Vice ordförande

Emmanuel Morfiadakis
Ordförande
Håkan Fäldt

Milan Obradovic´

Richard Thörn

Inger Nilsson

Solveig Ekström-Persson

Mats Helmfrid

Cecilia Brorsson

Cecilia Lind

Kerstin Fredriksson

Gunilla Nordgren

Karl-Erik Kruse
Jörgen Johansson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 14 mars 2008
Lennart Öhrström
Ernst & Young
Vår granskningsrapport beträffande denna årsredovisning har avgivits den 14 mars 2008
Hans I Holm
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1 067
42 145

5 963

Malmö den 29 februari 2008

Sten Dahlvid

978
43 872

Avräkning högspänning

Summa

Burlövs kommun

2006
1 141

E.ON, kraftförluster Bolmen
Övriga poster

16 DELÄGARLÅN, EJ RÄNTEBÄRANDE

2007
1 091

1 045

926

72 170

65 326

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Sydvatten AB
Org nr: 556100-9837
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Sydvatten AB för år 2007.
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovis
ningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på
grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög
men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska
ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprin
ciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen
och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolags
ordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlig
het med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Malmö den 14 mars 2008
Ernst & Young AB
Lennart Öhrström
Auktoriserad revisor

Granskningsrapport
Till bolagsstämman i Sydvatten AB
Org nr: 556100-9837
Vi har granskat bolagets verksamhet under 2007. Granskningen har avsett verksamhetens innehållsmässiga inriktning, omfattning samt
den interna kontrollens kvalitet. Vi har tagit del av bolagets ekonomiska rapportering. Granskningen har baserats på de beslut fullmäk
tige och bolagsstämma fattat och har utförts enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed.
Vi bedömer att verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen varit
tillräcklig.
Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte.

Malmö den 14 mars 2008
Sten Dahlvid			

Hans I Holm

Lekmannarevisor			Lekmannarevisor
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Styrelse
Styrelsen består av representanter från samtliga ägarkommuner.
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Ledningsgrupp

Från vänster
Emmanuel Morfiadakis, Malmö, ordförande
Joakim Andersson, Helsingborg, vice ordförande
Gunilla Nordgren, Svedala
Kjell-Arne Ohlsson, Kävlinge
Carolina Nordbeck, Lund
Mats Helmfrid, Lund
Jörgen Johansson
Verkställande direktör

Från vänster
Lars-Ingvar Ljungman, Vellinge
Rune Andersson, Malmö
Yngve Darte, adjungerad
Solveig Ekström-Persson, Lund
Milan Obradovic´, Malmö
Yvonne Köhler-Olsson, Malmö

Från vänster
Håkan Göthe, Höganäs
Cecilia Lind, Eslöv
Mikael Kourtzman, Eslöv
Kerstin Fredriksson, Burlöv
Håkan Fäldt, Malmö
Bo Polsten, Staffanstorp

Caj Lundquist
Teknik- och projektchef
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Stefan Johnsson
Produktionschef

Marie Nordkvist Persson
Informationsansvarig

Carina Hertzman
Ekonomi- och finanschef

Personalrepresentanter
Från vänster
Claes Hedlund, Lomma
Inger Nilsson, Helsingborg
Cecilia Brorsson, Landskrona
Richard Thörn, Malmö
Karl-Erik Kruse, Svalöv
Roy Wernberg, Landskrona

Från vänster:
Mikael Henriksson
Brita Nilsson
Lars Månsson
Carl Johnsson
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