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Abstract 
 
This study deals with the question of how municipalities choose to arrange their specified 
accounting of water services. In 2006, a new law on public water services was published 
that requires that water and sanitation activities have to be reported separately. The 
municipality of Tanum gave us a mandate to examine how a sample of municipalities has 
chosen to arrange their separation and how they follow the law's intentions. 
 
All municipalities we have chosen to include in the study were located in the county of 
Västra Götaland. Three of them are located in northern Bohuslän and two of them in 
Västergötland. During this work, we have carried out six interviews. Two of them were 
made in the municipal of Tanum. The people we interviewed work as Finance Managers, 
VA managers, Economists or Controllers. 
 
We have also studied the economic reports and found that the accounts differ in terms of 
both content and how and where information is presented. A particular interest to us was 
to look at differences on local tariffs and what may be the underlying causes of it. That 
the surface area or the size of the population would have any connection to the size of the 
tariffs, has not been proved in this research. Connections we have seen are partly 
geographical. The municipalities located in northern Bohuslän have higher tariffs and 
with a terrain of many mountainous the cost of construction of new pipelines increases. 
 
One conclusion we have drawn is that all the municipalities do not report al financial 
information that is regulatory in a way that allows useful comparisons. In the case of 
other information that is not yet regulated, the variations are even greater. All 
municipalities have their own variants of accounting and a lot of interpretations and 
estimates to make comparisons are required, which may reduce the usefulness of 
comparisons. 
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services, Tariff 
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Sammanfattning 
 
Den här uppsatsen handlar om redovisning av kommunala vattentjänster. År 2006 kom en 
ny lag om allmänna vattentjänster ut som ställer krav på att vatten- och 
avloppsverksamheter skall redovisas särskilt. Vi har då fått ett uppdrag från Tanums 
kommun att undersöka hur ett urval av kommuner valt att ordna sin särredovisning samt 
hur de följer lagens intentioner.  
 
Samtliga kommuner vi valt att inkludera i studien ligger i Västra Götaland län. Tre av 
dem närmare bestämt i norra Bohuslän och två av dem i Västergötland. Under arbetets 
gång har vi genomfört sex stycken intervjuer, varav två stycken skedde i Tanums 
kommun. Personerna vi har intervjuat jobbar som Ekonomichefer, VA-chefer, Ekonomer 
eller som Controllers. 
 
Vi har också studerat kommunernas ekonomiska rapporter och där kunnat konstatera att 
redovisningarna skiljer sig åt både vad gäller innehåll och hur och var informationen 
presenteras. Ett särskilt intresse för oss var att titta på hur kommunernas avgifter skiljer 
sig åt och vad det kan finnas för bakomliggande orsaker till det. Att kommunens storlek 
till ytan eller folkmängd skulle ha något samband med avgiftens nivå har vi inte kunnat 
visa. Sambandet vi har kunnat se är delvis geografiskt. Kommunerna som ligger i norra 
Bohuslän har på det hela taget högre avgifter och deras terränger med mycket berg ökar 
kostnaderna för nyanläggningar av ledningsnät. 
 
En slutsats vi har dragit är att samtliga kommuner inte redovisar all ekonomisk 
information som är lagstyrd på ett sätt som möjliggör bra jämförelser. När det gäller 
övrig information där redovisningen inte är lagstyrd är variationerna ännu större. Alla har 
sina egna varianter och för att kunna göra jämförelser krävs det en hel del tolkningar och 
bedömningar, vilket kan minska nyttan av jämförelserna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Redovisning, Särredovisning, Kommun, Kommunal, Vattentjänster, 
Avgifter, Taxor 
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Förord 
 
Som blivande civilekonomer har det varit väldigt intressant att kunna skriva om ett ämne 
som har en stark koppling till vår huvudinriktning, nämligen Extern redovisning. Vi har 
fått möjlighet använda oss av våra teoretiska kunskaper inom ekonomi och redovisning 
samtidigt som vi fått en inblick i hur redovisningsinformation kan skapas och användas i 
praktiken. Faktumet att studien handlar om kommunal redovisning har även gett oss nya 
kunskaper när det gäller redovisning inom offentlig verksamhet. 
 
Vi vill gärna tacka:  
Ulf Ericsson, ekonomichef i Tanums kommun för idén till uppsatsen 
De personer som har ställt upp på intervjuer: 

- Kjell Kihlberg, VA-chef i Borås kommun 
- Gunnar Mellström, Controller på Teknik- och Serviceförvaltningen i Mark 
- Kenneth Öhman, VA-chef, Munkedals kommun 
- Bertil Andersson, Ekonomichef, Sotenäs kommun 
- Ulf Ericsson, Ekonomichef och Joakim Ottosson Ekonom, båda i Tanum 
- Karin Görfelt, VA-chef, Tanums kommun 

Vår handledare Per Forsberg.  
 
Till sist vill vi tacka alla som på ett eller annat sätt har stöttat oss under arbetet med den 
här studien.  
  
  
  
Borås, juni 2009  
  
  
_______________________  _______________________  
  
Natalia Chtchetinina    Hanna Grunditz Svenson  
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Inledning 
 
1. Inledning 
 
Det här kapitlet handlar om bakgrunden till att uppsatsen blivit till. Vi beskriver vårt 
forskningsproblem som lett fram till våra forskningsfrågor. Sedan följer en 
begreppsbestämning, en beskrivning av syftet med uppsatsen, avgränsning av studien 
samt uppsatsens disposition. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Den här studien handlar om redovisning av kommunala vattentjänster. Förslaget till 
ämnet kommer från början från Tanums kommun som vi kontaktade för att fråga om de 
ville ha något undersökt. Genom dem fick vi i uppdrag att göra en praxisstudie för att se 
hur olika kommuner redovisar sina vattentjänster. Anledningen till att Tanum är 
intresserade av detta är framför allt att det kommit en ny lag inom området som ställer 
krav på att Vatten- och Avloppsverksamheter skall särredovisas (SFS 2006:412). Trots att 
lagen trädde i kraft 2007, har vi vid en snabb överblick kunnat konstatera att alla inte 
hunnit anpassa sig till den. I Tanum, liksom flertalet andra kommuner, finns en önskan att 
jämföra sig med andra kommuner och därför är det intressant för oss att studera hur ett 
urval kommuner valt att ordna särredovisningen. Tanum är en av kommunerna som 
undersökts. 
 
Studier och jämförelser inom vattenverksamheter är enligt VA-chefer viktiga av flera 
anledningar, bland annat för att de ger möjlighet att bedöma VA-verksamhetens 
effektivitet och att de kan ge ”förklaringar till avvikelser samt förklaringsgrunder till 
varför den egna kommunens taxa avviker från grannkommunernas” (Mellström 2000, s. 
III). Eftersom vattentjänstverksamhet bedrivs i en monopolsituation är jämförelser med 
andra kommuner viktiga för att kunna se att de avgifter som tas ut ligger på en rimlig 
nivå. 
 
I dagsläget finns en intresseförening inom vattentjänstområdet som heter Svenskt Vatten 
och de tillhandahåller statistik som kan användas vid jämförelser mellan kommuner. Det 
har dock visat sig att statistiken inte alltid är så användbar på grund av att kommuner 
redovisar sina kostnader på olika sätt och använder olika redovisningsprinciper 
(Mellström 2000, s. 33). 
 
Kommuner kan ses som avgränsade områden som bedriver offentlig verksamhet för sina 
medborgare. Verksamheterna skall helst vara så effektiva som möjligt med så liten 
resursinsats som möjligt. Eftersom styrning av verksamheterna sker genom folkvalda 
politiker finns det krav på öppenhet och insyn (Brorström, Haglund & Solli 2005, s. 15). 
Regler för verksamheterna finns i speciallagar (Brorström, Haglund & Solli 2005, s. 25). 
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Inledning 
 
Lagen om vattentjänster är en av dessa speciallagar och den anger att redovisningen skall 
ske i enlighet med god redovisningssed (SFS 2006:412). Det finns ingen exakt definition 
av vad god redovisningssed innebär, men olika organisationer jobbar med att tolka 
begreppet. Inom kommunal redovisning ansvarar Rådet för kommunal redovisning för 
tolkningen genom att ge ut rekommendationer.  
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Idag finns ett antal grundläggande lagar att följa inom redovisning när det gäller hur 
redovisningen skall gå till och hur den färdiga redovisningsinformationen bör se ut. Vid 
en överblick av den kommunala redovisningen kan vi konstatera att där finns ytterligare 
lagar att förhålla sig till. 
 
Riksdagen antog under 2006 den nya lagen om allmänna vattentjänster. Lagen anger att 
kommuner av hälso- och miljöskäl är skyldiga att erbjuda vatten- och avloppstjänster i 
större sammanhang till befintlig och blivande bebyggelse såvida det inte kan ordnas på 
annat sätt. När det gäller redovisning av verksamheten ställer lagstiftningen krav på att 
den särredovisas för att säkerställa att inte avgiftsuttaget blir för högt. Lagen går inte in i 
detalj på hur allting skall redovisas, utan lämnar vissa delar till att klargöras inom 
rättstillämpningen (SFS 2006:412). Det leder till att lokala variationer kan förekomma i 
de fall som ännu inte prövats rättsligt. 
 
Den gamla VA-lagen från 1970 innehöll inga regler om hur redovisningen skulle gå till 
utan lät i princip kommunerna själva bestämma hur de ville redovisa sin VA-verksamhet. 
(Förutom de andra lagarna som de måste följa!) Genom olika rättsfall har krav 
framkommit på att bokföringen måste kunna visa vilka kostnader verksamheten burit för 
att kunna motivera nivån på avgiftsuttag (Prop. 2005/06:78). 
 
Både i den gamla och i den nya lagen finns kravet att självkostnadsprincipen skall gälla. 
Den innebär att kommunen inte få ta mer betalt för vattentjänsten än det kostar dem att 
tillhandahålla den. Syftet är att skydda konsumenter mot överuttag av avgifter (Ibid). 
 
Trots alla regler som finns redovisar inte alla på samma sätt, vilket kan försvåra 
jämförbarheten för informationens intressenter, det vill säga för dem som läser 
årsredovisningarna (Mellström 2000, s. 18). Olika metoder att redovisa kan direkt 
påverka hur resultatet för en kommun kan komma att se ut, det vill säga vilken bild av 
verksamheten som kommunen förmedlar till intressenterna. Därmed kan också 
avgifternas storlek påverkas indirekt, eftersom kostnaderna avgör vilken nivå kommunen 
lägger sina avgifter på. Kanske finns det också annat som avgör stoleken på kostnaderna, 
till exempel kommunernas storlek till yta och till antal invånare eller kommunens struktur 
vad gäller boende och bebyggelse. 
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När det gäller redovisning av vattentjänster finns det en modell över hur redovisningen 
kan se ut och denna utvecklades i ett projekt som kallades för DRIVA (Driftredovisning 
VA-försörjning). Projektet pågick i slutet av 1990-talet, men modellen som togs fram har 
inte följts av alla (Mellström 2000, s. 18). Nu har det kommit en ny lag om vattentjänster 
och vårt intresse har då varit att titta på hur denna redovisning skulle kunna se ut samt om 
vårt urval av kommuner följer lagens intentioner. Vi vill veta om kommunerna tolkar 
lagen på samma sätt och om DRIVA:s modell skulle kunna vara aktuell att använda även 
idag. Dessutom vill vi se om det finns andra modeller eller någon form av vägledning 
inom området som skulle kunna vara användbar i praktiken.  
 
Föreningen Svenskt Vatten har sedan början av 1970-talet arbetat med att föra statistik 
över VA-verksamheter och taxor (taxor = avgifter) för vattentjänster. Deras statistik visar 
stor spridning av kostnader och intäkter (Mellström 2000, s. 2). Det har gjort att vi även 
intresserat oss för att titta närmare på vilka faktorer som påverkar kostnader och intäkter. 
Framförallt har vi velat se om kommunerna har olika kriterier för vad som skall räknas 
som kostnader. 
 
Forskningen inom vattentjänstområdet är knapphändig. Vi har endast stött på två studier 
som ligger nära det vi undersökt: rapporten ”Ekonomisk redovisning för VA-branschen” 
från 2007 och ”Redovisning av kostnader inom VA-försörjningen” skriven av Gunnar 
Mellström år 2000. Båda är skrivna inom ramen för det forskningsprogram som finns 
inom föreningen Svenskt Vatten.  
 
 
1.3 Problemformulering – Frågeställningar 
  
Utifrån uppdraget som vi fick formulerade vi följande problem som vi har undersökt 
vidare i uppsatsen. Forskningsproblemen som står i centrum i arbetet är: 

• Existerar det någon redovisningspraxis inom det kommunala verksamhetsområdet 
vatten och avlopp?  

• Följer kommunerna den nya lagen om kommunala vattentjänsters intentioner?  
 
Studien behandlar även ett antal delfrågor: 

1. Vilka eventuella skillnader finns det i kommunernas sätt att redovisa sina 
vattentjänster? 

2. Vilka kostnader har kommunerna i sin VA-verksamhet och hur fördelas de?  
3. Varierar avgifter på vattentjänster beroende på kommunernas storlek? 

 
 



 

4 

Inledning 
 
1.4 Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur ett urval av kommuner valt att redovisa sina 
vattentjänster i årsredovisningar och andra ekonomiska rapporter, samt om de följer 
lagstiftningens intentioner. Vi vill även titta på hur avgifterna för vattentjänsterna i 
kommunerna skiljer sig åt, samt vad som skulle kunna vara orsaken till skillnaderna. Vi 
hoppas att vår uppsats kan användas i framtiden som underlag för kommunerna. 
Dessutom skulle den kunna vara intressant för användare av vattentjänster. 
 
Vi inser däremot att vi inte har tillräckligt med material i vår undersökning för att kunna 
dra några generella slutsatser. Det vill säga vi kan inte bygga upp en ny allmängiltig teori 
inom området. Däremot har vi strävat efter att komma fram till en eller annan hypotes 
som fortsatt forskning skulle kunna bygga vidare på. 
 
1.5 Avgränsning 
 
I hela Sverige finns det idag 290 kommuner och bara i Västra Götalandsregionen finns 
hela 49 kommuner. Vi har inom ramen för den här undersökningen inte haft möjlighet att 
undersöka alla kommuner inom detta område. Därför har vi avgränsat oss till ett fåtal 
kommuner vilka vi undersökt grundligt. Vår kontaktperson i Tanums kommun har varit 
behjälplig då det gäller urvalet av de andra deltagande kommunerna och valet landade då 
på Munkedal och Sotenäs. Samtliga av de hittills nämnda kommunerna är belägna i 
Bohuslän och är relativt små till invånareantalet. Därför valde vi att komplettera förslaget 
genom att även granska Borås och Marks kommun. Anledningen till att vi valt Borås är 
att kommunen är betydligt större än de föreslagna kommunerna och det är intressant att 
titta på om avgifternas storlek varierar beroende på kommunernas storlek. Dessutom är 
Borås orten vi studerar på vilket besparat oss restid och kostnader, då vi även utfört 
intervjuer på plats ute i kommunerna. Valet av Marks kommun är beroende av att vi då 
även fick tillfälle att tala med författaren till den enda tidigare studie vi hittat inom vårt 
område, då han jobbar på Marks Teknik och Servicekontor. 
 
Vi har tittat på hur kommunerna redovisar sina vattentjänster genom att granska 
kommunernas årsredovisningar. Vår utgångspunkt var att titta på de senaste tillgängliga 
årsredovisningarna. I samtliga kommuner i vår undersökning utom Munkedals kommun 
fanns 2008 års redovisning att tillgå. När det gäller Munkedal fick vi istället titta på 
redovisningen från 2007. I det fallet har vi granskat 2007 års redovisning istället. Vid 
granskningen har vi haft fokus inriktat på information som är kopplat till redovisningen 
av vattentjänster. 
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1.6 Begreppsbestämning 
 
Här följer en definiering av de nyckelbegrepp som förekommer i vår uppsats. 
Definitionerna utgår ifrån vår förförståelse av begreppens innebörd. 
 

• Direkta kostnader – kostnader som är direkt hänförliga till verksamheten 
 

• Direktiv – ett styrinstrument som används för att styra myndigheter i rätt 
riktning.  

 
• Indirekta kostnader - kostnader som delas av flera verksamheter. 

 
• Kostnadsfördelning – uppdelning av de indirekta kostnaderna mellan 

verksamheterna.  
 

• Kostnader – värdet av förbrukade resurser under en viss tidsperiod. 
 

• Kommun – ett territoriellt avgränsat område och en lokalt icke vinstdrivande 
politiskt styrd organisation.  

 
• Praxis – vanligt förekommande i praktiken 

 
• Redovisning – här menas att registrera, behandla och rapportera information som 

skall underlätta beslut i ekonomiska frågor. 
 

• Redovisningsprinciper – principer som ligger till grund för utveckling av 
redovisning. 

 
• Självkostnadsprincipen – en princip som anger att avgifterna som tas ut av 

tillhandahållaren av en tjänst inte får överstiga kostnaderna för att kunna erbjuda 
tjänsten 

 
• Särredovisning – en avgränsad redovisning för verksamheten. 

 
• Vattentjänster – Vattenförsörjning och avloppshantering 

 
• Årsredovisning – finansiell rapport som skall visa den ekonomiska ställningen 

vid en viss tidpunkt och resultatet för en viss period. 
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1.7 Disposition  
 
Här följer en disposition av uppsatsens olika delar.  
  
Kapitel 2: Metod. Kapitlet redogör vi för vilken ansats vi haft i vår forskning och vilken 
typ av data vi samlat in. Vi beskriver också hur vi arbetade med våra intervjuer samt 
vilken typ av frågor som ingick i dem. Därefter förklarar vi hur vi gått till väga vid 
analysering av empirin. Kapitlet avslutas med en reflektion över valda metoders 
begränsningar. 
  
Kapitel 3: Teoretisk referensram. I det här kapitlet redogör vi för de tidigare studier 
inom vattentjänstområdet som vi stött på och använder oss av i vår undersökning. 
Därefter beskriver vi de lagar och regler som är gällande samt de rekommendationer och 
den vägledning som getts ut av centrala aktörer på vattentjänstområdet. En beskrivning av 
aktörerna görs också. 
 
Kapitel 4: Empiri. I det här kapitlet har vi sammanställt det empiriska material vi samlat 
in. Vi redogör för den ekonomiska information kopplat till vattentjänster som vi funnit i 
årsredovisningar och andra ekonomiska rapporter. Därefter presenterar vi den 
information vi fått ut av våra intervjuer.  
  
Kapitel 5: Analys och tolkning. Kapitlet innehåller våra analyser som vi gjort med hjälp 
av vår insamlade empiri och vår teoretiska referensram. Empirin består av den 
information vi samlat in från kommunernas ekonomiska rapporter samt de intervjuer vi 
utfört 
  
Kapitel 6: Slutsatser. Här redogör vi för de svar vi kommit fram till på våra 
forskningsfrågor. 
  
Kapitel 7: Avslutning. Här gör vi en utvärdering av det egna arbetet samt funderar över 
hur stor användbarhet kommuner eller studenter kan ha av vår uppsats. Vi avslutar med 
att ge några förslag på fortsatt forskning. 
  
Källförteckning. Här finns en lista över de böcker, elektroniska källor och andra 
dokument som använts i uppsatsen.  
  
Bilagor. Det finns en bilaga och den innehåller våra intervjufrågor. 
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2 Metod 
 
I det här kapitlet beskriver vi vad vi har utgått ifrån i vårt arbete när det gäller 
kunskapssyn och åsikter om hur världen är beskaffad. Vi redogör för vilka metoder vi 
använt oss av, det vill säga vilken typ av information vi samlat in och hur. Vi beskriver 
också vilken typ av frågor vi ställt på intervjuerna samt hur vi gick till väga när vi 
analyserade det empiriska materialet.  
 
2.1 Vetenskapssyn 
 
2.1.1 Ontologi 
 
Ontologi handlar om människors uppfattning om hur världen är beskaffad. Hur ser den ut 
och hur fungerar den? En forskare utgår alltid i sitt arbete mer eller mindre omedvetet 
ifrån sina tidigare uppfattningar om hur världen och framförallt forskningsobjektet är 
beskaffat. Den här förförståelsen kallas för á-priori och den påverkar bland annat val av 
empiri att samla in och analysmetoder samt även de slutsatser som nås. Den blir som en 
slags osynlig gräns för vilken kunskap som är möjlig att införskaffa (Åsberg 2000, s. 3). 
 
Det finns två filosofiska huvudinriktningar som är varandras motsatser kopplat till 
ontologi. Den ena kallas för idealism och innebär att världen ses som en mental 
konstruktion. Tänker man så existerar man (Filosofilexikonet 1988, s. 251). Den andra 
inriktningen kallas för realism och innebär att världen ses som mätbar. Inom denna 
inriktning anses inte världens existens ha något med personers medvetande att göra 
(Filosofilexikonet 1988, s. 458). 
 
Vår syn på ontologi stämmer mest överens med idealismens tankegångar. Hur världen ser 
ut är olika från person till person och beror alltså enligt oss på mentala föreställningar. Ett 
exempel på det är redovisning, som vi ser som en mänsklig konstruktion. Det är något vi 
har hittat på för att försöka beskriva hur en verklighet i till exempel ett bolag ser ut (vid 
en viss tid). Synen på hur det ser ut i bolaget kan variera mellan olika intressenter. 
(exempelvis: företagsledning, ägare, anställda och kreditgivare kanske har olika syn på 
hur världen ser ut.) Dessutom har de antagligen olika bild av vad de vill att redovisningen 
skall visa. Trots att det finns lagar som styr hur redovisningen skall gå till och se ut är det 
fortfarande möjligt att tolka och komma med lokala varianter. Det gör att det inte finns 
någon given sanning ”SÅ HÄR SKALL REDOVISNINGEN GÅ TILL.” Inom 
redovisningsområdet är ju detta en ganska stor fråga. Det finns ingen enighet i hur 
redovisningen skall praktiseras på grund av att det fortfarande finns olika uppfattningar 
bland annat om vad som är redovisningens syfte. 
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2.1.2 Epistemologi 
 
Epistemologi är läran om kunskap och handlar om vad personer har för 
kunskapsuppfattning samt hur ny kunskap kan nås. En rationalist anser att kunskap nås 
genom förnuftsbaserade argumentationer (Filosofilexikonet 1988, s. 457), medan en 
empirist hävdar att man måste titta på verkligheten för att där finna mönster som ger ny 
kunskap (Molander 2003, ss. 90-91).  
 
Vi anser att människor inte kan tänka sig till något utan att ha en aning om hur det ser ut i 
verkligheten. Ny kunskap nås inte heller genom att bara titta på fenomen. Att tänka, 
diskutera och sätta saker i ett sammanhang är ett måste för att kunna nå ny kunskap. 
Utifrån de kunskaper och erfarenheter vi redan har, bland annat tack vare utbildningen vi 
går just nu, har vi lagt en grund som vi genom att titta på verkligheten kan använda oss av 
för att argumentera oss till ny kunskap. Med andra ord menar vi att ny kunskap vinns 
både med hjälp av rationalism och empirism. Vi skulle inte kunna vinna ny kunskap inom 
detta område om vi bara använde oss av ett av alternativen, utan de hör ihop. 
 
 
2.2 Forskningsansats 
 
När man bedriver forskningsstudier kan man använda sig av olika ansatser. Några vanliga 
ansatser är deduktion, induktion och abduktion. Deduktion innebär att man i sitt arbete 
utgår från en eller flera teorier, för att sedan gå ut i verkligheten och försöka se om 
teorierna stämmer eller inte. Induktion handlar om att forskaren har sin utgångspunkt i 
verkligheten för att försöka bygga upp nya teorier och abduktion innebär att man växlar 
mellan teori och verklighet när man forskar (Olsson & Sörensen 2007, ss. 32-33). 
 
I uppsatsskrivandet har vi huvudsakligen använt oss av en induktiv ansats. Med andra ord 
har vi gått ut i verkligheten för att titta och undersöka hur det ser ut, för att försöka 
komma fram till någon slags slutsats kopplat till våra forskningsfrågor. Anledningen till 
valet av denna ansats är att det inte finns någon exakt teori som stämmer in på detta 
ämne. Vi har alltså satt tonvikten på det induktiva, men även till viss del använt oss av 
deduktiva inslag. Vi har haft en teoretisk referensram som grund i arbetet och den består 
till största delen av lagar, regler och sedvanor. Denna ram representerar lite mer 
översiktliga teorier om redovisning i allmänhet som vi haft att förhålla oss till då vi 
analyserat empirin. 
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2.3 Datainsamling 
 
2.3.1 Teoretisk data 
 
Teorin vi använt oss av i den här uppsatsen består bland annat av tidigare studier inom 
vattentjänstområdet och av befintliga vetenskapliga teorier som vi anser stämmer in på 
det kommunala området. Utöver det har vi även inkluderat gällande lagar och 
rekommendationer på vattentjänstområdet som vi ser som normativ teori, det vill säga 
teorier som anger hur något bör vara. Insamlingen av teoretisk data har inkluderat 
sökande efter gamla forskningsrapporter och sökningar i bibliotek och på Internet. 
Aktuella lagtexter har vi också kunnat hitta på Internet. Utöver det har vi sökt i böcker för 
att försöka finna teorier som skulle kunna passa in på området.  
 
2.3.2 Empirisk data 
 
När det talas om empiri brukar det syftas på data som är hämtat ute i verkligheten 
(Johannessen & Tufte 2007, s. 23). Som vi skrivit i ontologiavsnittet är verkligheten 
något subjektivt enligt vår mening. Vi har i det här arbetet försökt fånga in en verklighet 
så som den uppfattas ute i de kommuner som ingår i studien.  
 
En forskare som själv samlar in sin data kan kalla denna för primärdata. Om däremot 
någon annan har samlat in den blir benämningen sekundärdata (Andersen 2008, s.150). I 
arbetet med vår kandidatuppsats har vi använt oss av både av primär- och sekundärdata. 
 
Det finns två huvudtyper av data och dessa kan sägas vara kvantitativ och kvalitativ data. 
Kvantitativ data består oftast av siffror, medan kvalitativ data ofta behandlas i form av 
text (Johannessen & Tufte 2007, s. 70). I det empiriska materialet som vi samlat in 
använder vi oss både av kvantitativ och kvalitativ data. 
 
För att kunna göra en analys av hur ett antal kommuner redovisar sina vattentjänster har 
vi tittat på deras årsredovisningar och även på annan ekonomisk information i den mån vi 
fått tillgång till den. Vi har också tittat på allmänna fakta om kommunerna, som till 
exempel: antal invånare, antal hushåll och hur stora avgifter de tar ut för vattentjänsterna. 
Här handlar det alltså i första hand om kvantitativa sekundärdata i form av siffror som vi 
har använt för att jämföra kommunerna med varandra. De i undersökningen aktuella 
kommunernas årsredovisningar har vi i vissa fall laddat ner från kommunernas hemsidor 
och i andra fall fått i tryckt form från personerna vi intervjuat. 
 
En utgångspunkt för oss i skrivandet av kandidatuppsatsen har varit att olika kommuner 
redovisar sina vattentjänster på olika sätt. I vår strävan att ta reda på vad som skiljer sig åt 
och varför har vi också utfört ett antal intervjuer. Materialet som kom ut ifrån 
intervjuerna var kvalitativ primärdata i textform som vi sedan försökt tolka. 
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2.4 Intervjuer 
 
2.4.1 Tillvägagångssätt 
 
För att få en djupare inblick i ämnet och ge studien en högre grad av validitet har vi utfört 
intervjuer i varje kommun som ingår i studien. En validitetsbedömning handlar om 
huruvida den data som används är bra och relevant (Johannessen & Tufte 2007, s. 47). 
Intervjuerna genomfördes genom besök på plats ute i kommunerna på informanternas (de 
som blev intervjuade) egna kontor. Intervjuerna kan sägas vara kvalitativa eftersom de 
tog formen som längre samtal mellan oss som intervjuare och informanterna. Området 
som vi studerar är relativt outforskat, och då kan det vara bra att jobba med kvalitativa 
tekniker, eftersom det ger forskaren en större möjlighet att vara öppen och flexibel 
(Johannessen & Tufte 2007, ss. 68, 77). 
 
2.4.2 Urval av informanter 
 
Vi har valt att intervjua en representant från varje kommun, förutom i Tanums kommun 
där vi talat med tre olika personer. De deltagande informanterna var ekonomichefer, VA-
chefer och ekonomer, som vi sökt upp och tagit kontakt med via telefon och Internet. 
 
2.4.3 Frågorna 
 
Intervjuerna var strukturerade på så sätt att vi i förväg sammanställt och skickat frågorna 
till informanterna. Vi ville på så sätt ge möjlighet till förberedelse och säkerställa svar på 
alla frågor. Frågorna var ställda på ett öppet sätt, det vill säga inga svarsalternativ var 
givna i förväg. Fördelen med det är att det blir möjligt att fånga in mer av kontexten kring 
svaren, vilket kan vara till hjälp vid tolkningen av dem (Johannesen & Tufte 2007, s. 97). 
Vårt mål var att alla medverkande kommuner skulle svara på samma saker för att 
underlätta vår jämförelse mellan dem. Därav ställde vi samma frågor till alla. 
 
Frågorna handlade om verksamheternas organisation och redovisning. Vi ville även veta 
vad de ansåg om den nya vattentjänstlagen samt om den haft någon påverkan på 
verksamheterna eller deras redovisning. Vi var speciellt intresserade av redovisning av 
kostnader. Utöver det ställde vi även frågor kring vilka typer av tjänster de erbjuder sina 
kunder samt tekniska frågor om deras ledningar och andra anläggningar. En lista på våra 
intervjufrågor finns medskickad som bilaga till den här uppsatsen. 
 
Vår avsikt med frågorna har bland annat varit att bekräfta den ekonomiska information vi 
läst oss till i årsredovisningar och andra ekonomiska rapporter. Vi ville också få djupare 
förklaringar till informationen samt till varför de valt att redovisa på ett visst sätt. 
 
Under pågående intervjuer ställdes diverse följdfrågor bland annat på grund av att inte 
alla tolkade våra frågor på samma sätt. Intervjuerna avslutades med allmänna 
diskussioner för att ge möjlighet att få fram eventuella viktiga saker vi missat.  
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2.5 Presentation av data 
 
Empiriskt material presenteras i empirikapitlet. Sekundärdata i form av årsredovisningar 
och övrig ekonomisk information vi fått tillgång till presenterar vi huvudsakligen i 
tabellform. Förklaringar i text förekommer också. Primärdata vi samlat in består av de 
intervjuer vi utfört. De gav oss en större mängd kvalitativ data i textform att behandla. 
Kvalitativ data kan även omvandlas till kvantitativa data i form av tal (siffror) (Andersen 
2008, s. 182). Vi har tagit fasta på det i de fall vi ansett att det var möjligt och lämpligt. 
Sifforna har vi sedan sammanställt i tabeller för att göra informationen mer överskådlig. 
Primärdata som inte passade att framställa i tabellform har vi återgett i textform. 
 
2.6 Analys av data  
 
För att kunna analysera våra intervjuer började vi med att skriva rent dem och plocka ut 
de data som gick att sammanställa i tabellform. Resterande information framställde vi i 
textform. Därpå läste vi igenom resultatet och började titta på enskilda delar för att göra 
jämförelser. Då och då fick vi återgå till våra forskningsfrågor för att det var lätt att 
hamna på fel spår och börja undersöka något som inte hörde till vår studie. Det här 
stämmer med en Hermeneutisk analys, där man jobbar genom att växla mellan helhet och 
delar (Andersen 2008, s. 198). 
 
Vi har även fört en del diskussioner som hjälpt vår förståelse att utvecklats under arbetets 
gång. Redan innan vi började med intervjuerna hade vi en förförståelse som vi inhämtat 
via litteratur och tidigare studier inom området. Med den kunskapen formulerade vi våra 
intervjufrågor. Under arbetet med intervjuerna fick vi successivt en ökad förståelse för 
ämnet. Alla människor vi intervjuat gav oss sitt perspektiv på ämnet, vilket var bra. Varje 
intervju gav oss mer och mer kött på benen. I vissa fall var det svårt att hålla vår linje. 
Redan här fick vi då och då återgå till att titta på våra forskningsfrågor för att inte hamna 
på fel spår. 
 
Vid analysen av vår kvantitativa empiri har vi använt oss av en statistik analys för att 
kunna jämföra olika variabler med varandra. Vi har fört in relevant data i tabeller för att 
göra det mer överskådligt för oss. Eftersom huvudinriktningen i vår uppsats inte varit 
kvantitativ har vi nöjt oss med enklare korstabeller då vi jämfört variablerna med 
varandra. 
 
2.7 Begränsningar med valda metoder 
 
En begränsning vid intervjuarbetet kan vara att olika informanter kan uppfatta samma 
frågor på olika sätt. Därmed kanske de inte svarar på det som vi vill ha svar på eller 
svarar på sätt som gör att det inte går att jämföra de olika intervjuresultaten med varandra 
på ett bra sätt. 
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Denna begränsning har vi försökt reducera genom att i efterhand ta kontakt med 
informanterna igen i de fall det var aktuellt för att ställa uppföljningsfrågor. Trots detta 
skulle det ändå kunna förekomma att någon informant inte förstår vad vi är ute efter att få 
svar på. 
 
2.7.1 Validitet 
 
Vid bedömningar om huruvida data som används är bra och relevant brukar man prata 
om validitet (Johannesen & Tufte 2007, s. 47). En validitetsbedömning innebär alltså en 
kontroll av att rätt saker mäts. Eftersom vi inte har så djupa kunskaper om vad en 
vattentjänst är sedan tidigare, finns det alltid en risk att vi har missat något intressant som 
vi borde ha tittat på. Den här risken har vi försökt minska genom att använda oss av flera 
typer av datainsamlingsmetoder. På grund av detta bedömer vi validiteten i vår 
undersökning som relativt hög. 
 
2.7.2 Reliabilitet 
 
När en kontroll har gjorts för att se att rätt saker mäts kan denna koll följas upp med en 
bedömning om huruvida framkommen data är tillförlitlig. Ett annat ord för detta är 
reliabilitet. Ett sätt att kolla reliabiliteten är att se om samma resultat framkommer vid en 
upprepning av studien (Johannessen & Tufte 2007, s. 28). Om det kan vi säga är att 
kvantitativ sekundärdata vi samlar in består huvudsakligen av uppgifter från 
årsredovisningar och dessa borde ha relativt hög reliabilitet med tanke på att de granskats 
av revisorer. När det gäller primärdata som vi skapar själva med hjälp av intervjuer är 
kanske risken större att reliabiliteten blir lägre. Vi kommer inom ramen för vår studie inte 
att ha någon möjlighet att upprepa undersökningen vid olika tidpunkter eftersom 
uppsatsen skrivs under en begränsad period. 
 
2.7.3 Statistisk generalisering och överförbarhet 
 
Med statistisk generaliserbarhet menas att studiens resultat kan användas av andra i andra 
sammanhang och studier. Resultatet skall då vara en bra spegling av de slutsatser som 
hade kunnat dras om hela populationen granskats (Johannesen & Tufte 2007, s. 73). I vårt 
fall består populationen av Sveriges alla kommuner. En förutsättning för att resultatet 
skall vara statistiskt generaliserbart är att forskaren jobbat med ett större slumpmässigt 
urval. I vår studie deltar fem av Sveriges 290 kommuner och dessa är inte slumpmässigt 
utvalda. Därmed drar vi slutsatsen att resultatets generaliserbarhet är begränsad. 
 
Med överförbarhet menas att de tolkningar och slutsatser forskaren kommit fram till kan 
vara användbara i andra sammanhang (Johannesson & Tufte 2007, s. 125). När det gäller 
överförbarheten av vårt resultat till andra studier kan nog användningen vara begränsad. 
Det är möjligt att det kan vara till hjälp för någon i något fall. Vi hoppas däremot att 
kommuner kan få användning av vår studie bland annat i jämförelse- och 
effektiviseringssyfte. 
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3 Teoretisk Referensram 
 
I det här kapitlet framställer vi tidigare forskning och litteratur inom redovisning av VA-
tjänster i Sverige. Vi blickar även ut mot Europa. Beskrivningar av svenska lagar som 
styr kommunal redovisning görs, samt en överblick av teorier som passar in på det 
kommunala området. Vi redogör för några centrala begrepp och principer som styr 
redovisning samt beskriver kontoplanen som kommuner brukar använda sig av.  
 
3.1 Litteratur och tidigare forskning 
 
3.1.1 Tidigare studier i Sverige om kommunal redovisning av vattentjänster 
  
Den litteratur som finns inom vattentjänstområdet består bland annat av böcker som 
behandlar information om kommunal redovisning och beskrivningar av den kommunala 
redovisningslagen. En av böckerna som vi funnit passande att använda är 
”Förvaltningsekonomi: en bok med fokus på organisation, styrning och redovisning i 
kommuner och landsting” från 2005 skriven av författarna Björn Brorström, Anders 
Haglund och Rolf Solli. Här har vi bland annat hittat beskrivningar av hur kommunal 
redovisning utvecklats ur ett historiskt perspektiv, de modeller som använts inom 
redovisningen och de lagar som styrt. 
 
Forskningen inom vattentjänstområdet är relativt knapphändig. En viktig källa för vårt 
arbete finns i rapporten ”Redovisning av kostnaderna inom VA-försörjningen” skriven av 
Gunnar Mellström för organisationen Svenskt Vatten år 2000. Rapporten är en studie 
inom ett antal kommuner i Västra Götaland, där det undersökts på vilket sätt kostnader 
och intäkter bokförts inom VA-verksamheter. Studien inkluderade även en undersökning 
av om hur mycket redovisning bidrar till spridning av kostnadsnyckeltal (Mellström 
2000, s III). 
 
Vi har också haft viss hjälp av publikationen ”Ekonomisk redovisning för VA-branschen” 
som publicerades år 2007 för Svenskt Vatten. Här görs en översikt över gällande lagar 
och rekommendationer på vattentjänstområdet. Här ges också råd och vägledning i ett 
antal redovisningssituationer.  
 
Det finns även en studie inom ett närliggande ämnesområde av Mattias Haraldsson; 
”Särredovisning inom kommunal avfallshantering” från 2005. Den hade som syfte att 
utgöra ett underlag för utveckling av särredovisningspraxis inom kommunal verksamhet 
när det gäller renhållning. I den studien undersöktes fem kommunala renhållningsbolags 
redovisningssystem. Begrepp som ”självkostnadsprincipen” diskuteras, samt fördelning 
av kostnader som delas av flera verksamheter. Den stora skillnaden mellan VA-
verksamhet och avfallshantering är att den senare är ett konkurrensutsatt område. Det vill 
säga kommunerna har inte monopol på det området, vilket de har på vattentjänstområdet. 
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3.1.2 Tidigare studier utanför Sverige 
 
Det finns ett antal studier och tidskriftsartiklar som handlar om vattentjänster samt om 
redovisning av vattenresurser, men ingen av dem handlar om ekonomisk redovisning av 
vattentjänster. Vi har däremot inte funnit någon utländsk studie som stämmer exakt in 
med vårt område. 
 
Vi tyckte att det var mest intressant att titta på studier eller artiklar som handlade om 
länder inom EU, eftersom de har samma krav på sig som Sverige genom EU:s direktiv. 
Vi fastnade speciellt för en artikel som handlar om vattentjänster i Tyskland. Här fick vi 
underlag för jämförelser kring allmänna förhållanden kring tjänsterna i Sverige.  
 
Tyskland är liksom Sverige medlem i EU och måste inom sina nationella lagar förhålla 
sig till direktiven som kommer från unionen. Därför kan det vara intressant för oss att 
göra jämförelser med Tyska förhållanden. Enligt en artikel vi tagit del av har Tyskland ett 
gott rykte när det gäller vattentjänster. Trots att antal anslutna användare motsvarar nära 
nog 100 % av befolkningen, har de hög nivå på sin service och nästan full 
kostnadstäckning. De årliga kostnaderna för konsumenterna ligger i nivå med andra 
länder i Europa eller lägre. Detta beror på hur vattenförsörjningen är organiserad och på 
de gällande reglerna i Tyskland där kommunalt självstyre kombineras med konkurrens 
(Kraemer, Pielen & De Roo, 2007). 
 
En undersökning som gjordes i Tyskland 2000 föreslog att vattentjänstområdet skulle 
avregleras. Förslaget stötte på hård kritik från många håll på grund av att det skulle 
medföra sämre skydd för människors hälsa och miljö. Trots det pekar tendenser på att det 
blir allt vanligare med privat ägande på det här området i Tyskland. Bland de cirka 1000 
största vattentjänstleverantörerna drivs drygt 60 % antingen av privata bolag eller av en 
blandning av privat och kommunalt ägande. Framförallt i mindre kommuner är det 
vanligt att verksamheten bedrivs i bolagsform. Detta har bidragit till en förbättrad 
redovisning och förvaltning. Tendenserna har underlättat en högre professionell hantering 
av vattentjänster, ekonomisk förvaltning inkluderat (Ibid). 
 
Vattenförbrukning i Tyskland ligger på ca: 127 liter per person och dag, vilket är lågt 
jämfört med andra industriländer. I Sverige ligger motsvarande siffra på 189 liter per 
person och dag (SCB 2000, s. 20). Det innebär att kostnaden för vattnet måste bäras av 
relativt få kubikmeter vatten. Trots det finns det studier som visar att avgifterna 
konsumenterna får betala inte överstiger andra länders i Europa. (Metropolitan 
Consulting Group, 2006) 
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3.2 Teorier om kommunal redovisning 
 
Inom redovisningsområdet finns ingen stor övergripande teori som passar in på hela 
området. Däremot finns det många olika teorier som passar in på olika typer av 
delområden. Riahi-Belkaoui (2007, s. 216) beskriver en teori som kallas för Fondteorin 
och Falkman (1997, s. 97) tar upp den så kallade Medelsteorin i sin bok. De här två 
teorierna passar bäst till kommunalverksamhet (Mellström 2000, s. 9). 
 
3.2.1 The fund theory (Fondteori) 
 
I Fondteorin ses verksamheten som en ”fond” bestående av ekonomiska resurser och 
därtill hörande skyldigheter och begränsningar/restriktioner när det gäller användningen 
av dessa resurser (Riahi-Belkaoui 2007, s. 216). Eftersom teorin inriktar sig på fonden 
och inte på ägarförhållanden hamnar fokus på hur organisationen skötts istället för på hur 
lönsamheten ser ut. Det gör att teorin stämmer bra in på kommunal verksamhet där 
vinstsyftet saknas. En fond upprättas för specifika syften, aktiviteter eller situationer och 
består i likhet med en balansräkning av tillgångar. Tillgångarna ses som ”den potentiella 
förmågan att uppfylla fondens mål” och deras ”existens och mening beror på fondens 
natur och operativa syfte.” (Bengtsson, Josefsson & Lindqvist 2006, ss. 18-19). Det egna 
kapitalet och skulderna ses i Fondteorin som restriktioner (Ibid). 
 
Genom figur 3.1 illustreras det som teorin kallar för Redovisningsekvationen: 
(Tillgångar = Begränsningar/Restriktioner av Tillgångar) 
 

Balansräkning 
 

 
Tillgångar 

 
Restriktioner på 

tillgångar 
 
 

  
                   Figur 3.1 Fondteorins redovisningsekvation  
                   (Bengtsson, Josefsson & Lindqvist 2006, s. 19)  
 
Fondteorin är relevant att använda först och främst för statliga och ideella organisationer, 
det vill säga icke vinstdrivande verksamheter (Riahi-Belkaoui 2007, s. 216). Det mest 
grundläggande i teorin säger också att redovisningen skall ske för en viss avgränsad enhet 
och det satsade kapitalet bör bibehållas intakt, det vill säga att det bör finnas restriktioner 
för hur disponering av medlen skall ske (Mellström 2000, ss. 9-10). 
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3.2.2 Medelsteorin 
 
Enligt medelsteorin kan verksamheten delas upp i olika avdelningar vilka kommer att 
upprätta separata redovisningar och de behöver inte vara intäktsgenererade. Istället kan 
avdelningarna inrikta sig på sin verksamhet. Avdelningarna kan sedan ha olika typer av 
ansvar som exempelvis en administrativ avdelning som har ansvar enbart för 
administrationen. Syftet med medelsteorin är att kunna göra redovisningen mindre 
personligt (Falkman 1997, s. 97). 
 
Medelsteorin kan passa till kommunen för att verksamheten enligt den teorin skall delas i 
olika avdelningar med separata årsredovisningar. Kostnader definieras enligt teorin som 
en servicepotential vilket avges som en aktivitet för att nå de mål som verksamheten vill 
ha (Falkman 1997, s. 98). 
 
3.3 Kommunal redovisning 
 
Regleringen om hur redovisningen skall utföras och vilka lagar som skall användas inom 
kommunal verksamhet beror på vilket organisationsform verksamheten har i praktiken. 
Verksamheten kan vara organiserad i bolagsform och i kommunala förvaltningar. De 
svenska kommunerna har olika organisationsformer, vilket leder till att organisationer 
måste använda sig av lagar som passar just den typ av verksamheten som kommunen har 
(Svenskt Vatten 2007, s. 14). I Sverige är de principerna som finns idag inom kommunal 
redovisning lika de redovisningsprinciper som används inom den privata sektorn 
(Brorström, Haglund & Solli 2005, s. 139). 
 
3.3.1 EU direktiv 
 
År 1995 blev Sverige medlemmar i EU. De förordningar och direktiv som kommer från 
EU påverkar svensk lagstiftning. Förordningar från EU är krav som gäller direkt ute i 
medlemsländerna och direktiv är krav som skall införlivas i de nationella lagarna. 
 
I dagsläget finns inga förordningar inom det här området, däremot en mängd direktiv. Ett 
exempel är direktivet om avlopp, som ställer krav på rening och att det skall finnas 
ledningar som tar hand om avloppsvatten från tätortsbebyggelse (91/271/EEG). 
Därutöver finns bland annat Dricksvattendirektivet (98/83/EG) och Ramdirektivet för 
vatten (2000/60/EG). Inget av direktiven reglerar specifikt den ekonomiska 
redovisningen av vattentjänster. 
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3.3.2 Svenska lagar inom kommunal verksamhet 
 
Här följer en sammanställning av de lagar som styr den kommunala redovisningen; 
 
– Lag (1997:614) om kommunal redovisning 
Lagen gäller för kommuner och landsting från och med 1998 (Brorström, Eriksson & 
Haglund 2008, s. 58). Enligt denna lag är kommuner och landsting bokförningsskyldiga, 
samt tvungna att ställa upp ett årsbokslut för varje räkenskapsår (SFS 1997:614, 1kap 1§). 
Lagen riktar sig till verksamheter som bedrivs i förvaltningsform. 

 
– Kommunallagen 
Lagen reglerar kommunernas organisation och självbeskattningsrätt 
(Nationalencyklopedin, 2009). Här anges det att styrelse och nämnder skall föra 
räkenskaper över förvaltade medel och en årsredovisning skall upprättas som skall 
godkännas av kommunfullmäktige. Sedan skall årsredovisningen hållas tillgänglig för 
allmänheten. (SFS 1991:900) 
 
– Miljöbalken 
Lagen syftar till att främja en hållbar utveckling och som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Regler om utsläpp av 
miljöfarliga ämnen i luft, mark och vatten återfinns här (Nationalencyklopedi, 2009). 
 
Verksamheter som bedrivs i bolagsform skall dessutom följa de regler som anges i 
Aktiebolagslagen (SFS 2005:551), Bokföringslagen (SFS1999:1078), och 
Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). 
 
3.3.3 Rådet för kommunal redovisning (RKR) 
 
Rådet för kommunal redovisning är en oberoende ideell organisation som jobbar med 
normgivning och utveckling av ”god redovisningssed” inom det kommunala området 
(RKR 2008, s. 3). Den grundades år 1997 av staten, Svenska Kommunförbundet och 
Landstingsförbundet (RKR 2008b). Efter starten har rådet gett ut 17 rekommendationer 
vilka alla utom nummer 1 och 5 fortfarande berör kommuner inom olika frågor (RKR 
2008, s. 3). 
 
Organisationen består av en styrelse med ett antal kompetenta personer inom 
redovisningsområdet från olika samhällssektorer. En större del av rådets medlemmar 
jobbar inom den kommunala sektorn. Förutom styrelsen inom organisationen finns det en 
speciell grupp av experter som ger råd till styrelsen när det gäller frågor som berör 
utveckling av god redovisningssed (RKR 2008b). 
 



 

18 

Teoretisk referensram 
 
3.4 Redovisningsprinciper 
 
Med redovisningsprinciper avses allmänt beslutande regler, vilka härstammar från både 
mål och teoretiska begrepp för redovisning. Principerna styr i sin tur utvecklingen av 
redovisningstekniken (Riahi-Belkaoui 2007, s. 211). Med andra ord är 
redovisningsprinciper de grundläggande principer och regler som används vid bokföring 
och upprättande av årsredovisningar (Rådet för kommunal redovisning, 2008). 
Principerna ligger till grund för de metoder och tekniker som används vid löpande 
redovisning. De kan också vara ett stöd vid komplexa transaktioner. De flesta av de 
principer som styr redovisningen finns uttryckta i Årsredovisningslagen. Andra har 
utvecklats inom praxis (Björn Lundén Information AB 2008). Enligt Gunnar Mellström1 
skall redovisning och kontoplaner ge information som möjliggör jämförelser över tid. Det 
är viktigt att kommuner använder principer konsekvent för att göra de jämförelserna 
möjliga. 
 
Inom redovisning finns det två centrala begrepp som skall sättas i fokus vid utformning 
av finansiella rapporter, nämligen ”god redovisningssed” och ”rättvisande bild”. 
 
3.4.1 Rättvisande bild 
 
Begreppet ”Rättvisande bild” återkommer ofta inom hela redovisningsområdet och är en 
översättning av det engelska uttrycket ”true and fair view”. Det infördes i svenska 
Årsredovisningslagen på grund av ett direktiv från EU i samband med Englands inträde i 
unionen (Thomasson 2005, s. 109). Det finns ingen klar definition av begreppets 
innebörd, trots att många försök har gjorts. (Riahi-Belkaoui 2007, ss. 252-253)  
Begreppet tolkas olika i olika länder. Inom EU existerar två olika inriktningar. Den tyska 
beskrivningen anger att redovisningen ger en rättvisande bild av verkligheten då lagar 
och standarder har efterlevts. I England däremot är det tillåtet att avvika från lagen om 
det är nödvändigt för att ge en rättvisande bild (Smith 2006, s. 70). 
 
I Sverige säger Årsredovisningslagen att balansräkning, resultaträkning och noter skall 
upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om 
det behövs för att en rättvisande bild skall ges, skall det lämnas tilläggsupplysningar. 
(SFS 1995:1554) 
 
 

                                                
1 Gunnar Mellström Teknik & Servicekontoret, Marks kommun, Intervju 12 maj 2009 
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3.4.2 God redovisningssed 
 
Begreppet anger hur organisationen skall redovisa och inriktar sig mot företag, metod och 
process (Artsberg 2005, s. 157). Enligt Årsredovisningslagen skall årsredovisningen 
upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed (SFS 
1995:1554). Skillnaden mellan ”Rättvisande bild” och begreppet ”God redovisningssed” 
ligger i att ”Rättvisande bild” inriktar sig mot användare och produkt (Artsberg 2005, s. 
157). I tabell 3.1 visas skillnaderna mellan begreppen. 
 

God redovisningssed Rättvisande bild 
• Företagsorienterad 
• Metodorienterad 
• Processorienterad 

• Användarorienterad 
• Helhetsorienterad 
• Produktorienterad 

 
Tabell 3.1  Skillnader mellan God redovisningssed och Rättvisande bild 
(Artsberg 2005, s. 157) 

 
I likhet med begreppet ”rättvisande bild” finns det inte heller här någon klar definition på 
vad begreppet innebär. Tolkningen är olika i olika länder. I USA förekommer begreppet 
också och där kallas det för US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles = 
Allmänt accepterade redovisningsregler). Enligt Ross Skinner kan man definiera en 
metod som ”allmänt accepterad” om den används av många i ett stort antal fall, har stöd i 
uttalanden från professionen samt har stöd i ett stort antal respekterade 
redovisningstidningar (Skinner 1972 se Riahi-Belkaoui 2007, s. 46). 
 
I Sverige finns en mängd olika definitioner. I förarbetena till Bokföringslagen från 1976 
ges förklaringen: ”…en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ 
krets bokföringsskyldiga.” (Thomasson 2005, s. 104). I Årsredovisningslagen står det att 
”God redovisningssed innebär att följa lag och i lag intagna redovisningsprinciper, samt 
att det innebär en faktiskt förekommande praxis.”  (Ingblad & Lundqvist, 2008). Rent 
allmänt kan ”god redovisningssed” sägas vara gällande lagar och rekommendationer som 
getts ut av normgivningsorgan som till exempel Redovisningsrådet, samt gällande praxis. 
 
3.5 VA-verksamhet 
 
Med VA-verksamhet menas den Vatten- och Avloppsverksamhet som finns inom varje 
kommun. I verksamheten ingår allmänna VA-anläggningar, det vill säga; ledningar samt 
vatten- och avloppsreningsverk (Svenskt Vatten 2005, s. 6). Kommuner, kommunala 
bolag eller Kommunalförbund kan stå som ägare till anläggningarna. För att hålla VA-
verksamhet i ordning jobbar idag ca 6 000 personer inom den Svenska kommunala 
verksamheten. Däribland är ca: 2000 personer tekniker på vatten- och 
avloppsreningsverk, 2000 personer kontorister, ingenjörer, ekonomer och assistenter. 
Resterande personal arbetar med ledningsnät (Svenskt Vatten 2005, s. 6). 
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De tjänster som brukar ingå i VA-verksamheten är dricksvattenförsörjning, avledande 
och rening av spillvatten (avloppsvatten) samt dagvatten. (SFS 2006:412, 2§) 
 
3.5.1 VA-verksamhet som monopol 
 
I Sverige bedrivs VA-verksamhet som ett monopol. Det innebär att de inte finns någon 
konkurrens inom vattentjänstområdet, utan det är kommunerna själva som producerar och 
levererar VA-tjänsterna till vattenkonsumenterna. Det betyder i princip att kommunerna 
skulle kunna sätta avgifterna på VA-tjänsterna på vilken nivå de vill och 
vattenkonsumenterna måste betala den avgiften som finns. Därför är det viktigt att 
avgifterna som VA-kollektivet tar upp är rimliga och inte för höga (Svenskt Vatten 2007, 
s. 16). Bestämmelserna i den nya lagen av allmänna vattentjänster säger att bara 
nödvändiga kostnader skall täckas med avgifterna (SFS 2006:412). Det finns däremot 
ingen definition på vad som är nödvändigt i lagen. 
 
I praktiken bör VA-verksamheten redovisas och drivs separat när det gäller både drift och 
investeringar. Kostnaderna som inträffar vid investeringsbehov skall vara motiverade 
utifrån verksamhetens behov och täckas med avgifter eller skattebidrag (Svenskt Vatten 
2007, s. 16).  

 
3.6 Lagar och normer inom redovisning av vattentjänster 
 
3.6.1 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
 
Lagen är en speciallagstiftning inom VA-området och syftar till att säkerställa att VA-
tjänster ordnas i ett större sammanhang, med hänsyn till människornas hälsa och miljö 
(SFS 2006:412, 1§). Kommunen har enligt 6§ skyldighet att serva sina invånare med 
vattentjänster om det behövs med hänsyn till människors hälsa eller miljö. Kravet gäller i 
existerande eller planerad bebyggelse, såvida det inte enligt 9§ kan ordnas på ett annat 
sätt genom enskilda anläggningar som godkänts ur miljösynpunkt. 
 
Det finns bestämmelser om avgifternas storlek och hur avgifterna skall beräknas. Enlig 
29-31§ får avgifterna fastställas som anläggningsavgift (anslutningsavgift) och 
brukningsavgift och de får inte överstiga det som krävs för att täcka nödvändiga 
kostnaderna för att ordna och driva VA-anläggningen. Avgifterna skall tas ut av de 
avgiftsskyldiga på ett skäligt och rättvist sätt. 
 
Redovisningsfrågor regleras i 50§, som säger att verksamheten skall ”bokföras och 
redovisas i enlighet med god redovisningssed där resultat- och balansräkningar 
redovisas särskilt”. Dessutom skall det i noter upplysas om hur kostnader som varit 
gemensamma med andra verksamheter har fördelats. När redovisningen sedan har 
fastställts skall den hållas tillgänglig för fastighetsägare. 
 



 

21 

Teoretisk referensram 
 
Det finns däremot inga krav i lagen på hur informationen skall förmedlas till 
intressenterna. I rapporten ”Ekonomisk redovisning för VA-branschen” från Svenskt 
Vatten år 2007, föreslås det att informationen görs tillgänglig via kommunernas hemsidor 
och i en särskilt tryckt rapport som skall kunna begäras ut. 
 
3.6.2 Svenskt Vatten 
 
I Sverige finns idag Svenskt Vatten, vilken är en intresseförening för kommunala VA-
verksamheter. Från 1970-talet har föreningens arbetsuppgifter innefattat VA-statistik och 
statistik över taxor för de kommunala VA-verksamheterna. Föreningen redovisar sin 
statistik en gång per år vilket ger möjligheter att bedöma och jämföra VA-verksamhetens 
effekter som uppkommit under året (Mellström 2000, s. 2). 
 
Mellan 1970- och 80- talen baserades föreningens statistik bara på totalkostnader för VA-
verksamheten. Nu har mer detaljerad jämförelsestatistik börjat användas som exempelvis: 
kr/m3 och kr/pers (Mellström 2000, s. 3). 
 
VAV är ett servicebolag till Svenskt Vatten och under deras kommitté VA-FORSK 
bedrivs forskning inom det kommunala vattentjänstområdet. Finansieringen av 
forskningen sker via kommunerna (Mellström 2000, första sidans baksida). Två av dessa 
rapporter använder vi som underlag i den här rapporten, nämligen Mellströms rapport 
från 2000 samt rapporten från Svenskt Vatten år 2007. 
 
3.7 Rekommendationer och anvisningar på vattentjänstområdet 
 
Utöver de krav som vattentjänstlagen ställer på redovisningen (balans- och 
resultaträkning + noter) föreslår Svenskt Vatten i rapporten ”Ekonomisk redovisning för 
VA-branschen” från 2007 att väsentliga händelser skall beskrivas i en 
förvaltningsberättelse. Med hjälp av den skall informationen bli tydligare för 
intressenterna.  
 
3.7.1 Särredovisning 
 
Lagen om allmänna vattentjänster kräver att särredovisning av VA-verksamheten skall 
ske (SFS 2006:412). Kravet hör ihop med att det måste gå att visa att avgifterna som tas 
ut för vattentjänsterna är riktiga.  
 
Innan lagen kom ställdes kravet i och med domar inom rättspraxis. I Propositionen som 
föregick lagen säger man att kravet skall införas eftersom det har visats sig finnas behov 
av det och den gamla lagen saknade den regeln (Prop. 2005/06:78 s. 151). Däremot 
lämnades frågan om hur särredovisningen skulle se ut till utvecklingen inom 
redovisningspraxis. Det viktigaste ansågs vara att verksamhetens kostnader, intäkter, 
resultat och förmögenhet kunde utläsas och att uppkomna överskott av gjorda 
avsättningar kunde härledas (Svenskt Vatten 2007, s. 23). 
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Det finns i reglerna inga krav på att bolag måste startas för att säkerställa 
särredovisningen. Det är möjligt och tillräckligt att driva verksamheten i förvaltningsform 
om VA-verksamheten skiljs ut ur bokföringen. Den lösningen är relativt enkel att ordna 
med dagens datorteknik och program, där verksamheten kan läggas in i ekonomisystemet 
som ett eget företag, även om det inte är det på riktigt (Svenskt Vatten 2007, s. 23). 
 
Enligt Mattias Haraldsson är det svårt att skapa en modell för särredovisning som passar i 
alla verksamheter eftersom deras utformning och inriktning ser olika ut i olika 
kommuner. Syftet med särredovisning när det gäller icke-konkurrensutsatt kommunal 
verksamhet är att redovisningen skall visa att intäkter överstiger verksamhetens 
självkostnader med tiden. Särredovisningen skall också ge en bättre styrning och kontroll 
internt, samt bättre statistik (Haraldsson 2005, ss. 3-8). 
 
3.7.2 Självkostnad – Nödvändiga kostnader 
 
Självkostnadsprincipen har använts länge inom VA-branschen (Mellström 2000, s. 13). 
Vad som avses med självkostnad framgår inte i lagen, men Kommunallagen har en 
paragraf inskriven som säger att principen skall tillämpas (SFS 1991:900, 3§). 
  
Enligt förarbetet till vattentjänstlagen skall självkostnadsprincipen gälla nu liksom 
tidigare. Skillnaden i de nya reglerna är en precisering att avgiftsuttaget inte får överstiga 
nödvändiga kostnader (SOU 2004:62 s. 308). Syftet med självkostnadsprincipen och 
nödvändiga kostnader är att inte kommuner skall kunna ta ut högre avgifter än vad som 
motsvara de kostnader som kan kopplas till tillhandahållandet av vattentjänsterna. En för 
hög avgift skulle bli som en form av ”förtäckt särbeskattning” (Prop. 2005/06:78 ss. 85-
86). 
 
Nödvändiga kostnader skall vara direkt knutna till VA-anläggningens anskaffning eller 
drift eller ha ett starkt naturligt samband med VA-verksamheten (Prop. 2005/06:78 ss. 
85-86). Däremot beskrivs varken i lagen eller i förarbeten exakt vad som avses med 
nödvändiga kostnader (SOU 2004:62 s. 308). Det lämnas helt åt rättspraxis att avgöra 
frågan (SOU 2004:62 s. 308). Som det ser ut idag sker bedömningar av vad som anses 
vara nödvändiga kostnader eller inte ute i kommunerna efter den rättspraxis som finns 
samt i vissa fall genom politiska avvägningar (Mellström 2000, s. 13). 
 
Inom kommunal verksamhet som bedrivs i förvaltningsform kan självkostnaden ses som 
den övre gränsen, det vill säga taket för vad kommunen kan ta betalt för sina tjänster. 
Hade verksamheten bedrivits i bolagsform skulle självkostnaden utgöra den undre 
gränsen för avgifterna (Haraldsson 2005, s. 3). 
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3.7.3 Drift och underhåll eller investering? 
 
Liksom flera andra redovisningsfrågor inom vattentjänstområdet finns det här ingen exakt 
definition på vad som skall anses vara drift- och underhållskostnad kontra 
investeringskostnad. Vi har sett exempel på kommuner som satt egna gränser för när 
inköp av rör skall räknas som investeringskostnad och då kan längden på röret vara 
avgörande. 
 
I rapporten ”Ekonomisk redovisning för VA-branschen” från Svenskt Vatten, 2007, ges 
en vägledande definition. Här anses det att nyttjandetiden är avgörande för var gränsen 
skall dras. Om tiden för användandet beräknas vara kortare än tre år bör kostnadsföring 
ske direkt. I annat fall skall inköpet tas upp som tillgång och skrivas av under den 
bedömda nyttjandeperioden. Detsamma skall gälla för inköp som är av mindre värde och 
exempel hämtade från skattelagstiftningen ges på beloppsgränser. För små företag skall 
gränsen ligga på 5000 kronor, medelstora företag 10.000 kronor och stora företag 20.000 
kronor. Enligt Rådet för kommunal redovisning skall alla kommuner jämställas med stora 
företag (Svenskt Vatten 2007, s. 44). 
 
3.7.4 Kapitalkostnader 
 
Kapitalkostnader är de avskrivningar och räntekostnader som en verksamhet har för sina 
tillgångar.  Avskrivningar kan ses som en periodiserad utgift för inköp av 
anläggningstillgångar. Tillgångarna skrivs av under tillgångens bedömda nyttjandetid 
(Svenskt Vatten 2007, s. 33). Nyttjandetiden är den tid som tillgången bedöms kunna 
användas. 
 
Enligt förarbetet till vattentjänstlagen är kapitalkostnader den typ av kostnad som orsakat 
störst problem inom rättspraxis. Det finns många rättsfall som varit mer eller mindre 
uppmärksammade. Kapitalkostnader ses i förarbetet som nödvändiga kostnader (SOU 
2004:64, s. 313). 
 
3.7.5 Avskrivningar och räntor 
 
Som hjälpmedel användas idag olika avskrivningsmetoder i olika kommuner, vilka ger 
stor kostnadsskillnad vid beräkning av kapitalkostnader.  För att undvika det och kunna 
utforma en enhetlig redovisningsprincip bör även en homogen avskrivningsmetod i 
driftredovisningen skapas (Mellström 2000, s. 2). 
 
Det finns ingen regel som säger vilken metod som måste användas. Enligt 
vattentjänstlagens förarbete spelar det heller ingen roll, så länge metoden inte anses leda 
till vinst. Inget rättsfall har ännu fällt något avgörande i den här frågan. Däremot har den 
reala annuitetsmetoden ifrågasatts. Tillämpningen av den har bedömts kunna leda till för 
höga avgiftsuttag på sikt (SOU 2004:64, s. 314). Metoden innebär att kapitalkostnaden 
ses som en finansiell ersättning till kommunens finansavdelning. 
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Medel som har investerats skall betalas tillbaka till finansavdelningen med bibehållen 
köpkraft och det skall ske med en fast realränta av fyra procent. (Statens VA-nämnd, 
Beslut: 1991-02-18, BVa 6) 
 
Den vanligaste metoden som används idag är den nominella linjära metoden. Med den 
metoden ligger anskaffningsvärdet som grund och det delas upp över nyttjandeperioden 
och avskrivningen tas upp som lika stora belopp varje period (Svenskt Vatten 2007, s. 
34). Nominell ränta beräknas på oavskrivet restvärde (Tagesson 2001, s. 8). 
 
Avskrivningstakten finns inte heller reglerad i lagarna, men den skall vara sakligt 
motiverad (SOU 2004:64 s. 314). Sveriges kommuner och landsting har gett ut 
rekommendationer, men avvägningen av vilka tider som skall användas bör ändå ske i en 
dialog mellan teknisk och ekonomisk personal. Det viktiga är att man använder sig av de 
erfarenheter och kunskaper som finns (Svenskt Vatten 2007, ss. 34-35). 
 
I tabell 3.2 nedan visas en översikt över de avskrivningstider som rekommenderats av 
Svenska kommunförbundet år 2001: 
 

VA-ledningar 50 år 
Vattentorn 33 år 
Vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer 25 år 
Maskinell utrustning för avloppshantering 
t.ex. rörinredning, pumpar, kompressorer, skrapor 
Annan utrustning för VVS och avlopp 
t.ex. automatik-, doserings, filter- och laboratorieutrustning 

10 år 

Persondatorer 3 år 
 
Tabell 3.2 Rekommenderade avskrivningstider 
(Svenska Kommunförbundet, 2001) 

 

 
Stora kostnader bör inte kunna skrivas av direkt, utan behöver periodiseras över en längre 
tid av rättviseskäl. Enligt ett uttalande från Högsta domstolen inkluderar 
Självkostnadsprincipen att det är förbjudet att belasta dagens brukare med kostnader som 
hör till framtida brukare (SOU 2004:64, s. 314). 
 
Ränta är en ersättning som betalas till den som tillhandahållit kapital. (Svenskt Vatten 
2007, s. 35). Kapitalet behövs främst för verksamhetens nyinvesteringar. Kostnaderna för 
dem är ofta så pass höga att lån behöver tas. Lånen kan tas från banker eller internt i 
kommunen och då betalas räntan till kommunen. Räntan kan vara antingen nominell eller 
real (Mellström 2000, s. 16). Realränta är en ränta som är justerad med hänsyn till 
prisutveckling / inflation (Björn Lundén, 2009). Räntan kan baseras på bokfört restvärde 
eller återstående skuld (Mellström 2000, s. 16). Enligt rapporten Ekonomisk redovisning 
för VA-branschen från Svenskt Vatten, 2007, skall ”räntesatsen vara den faktiska eller 
en internränta som motsvarar ett genomsnitt av räntorna på kommunens totala 
långfristiga låneskuld”. 
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Ränteberäkningar blir enklare i de verksamheter som bedrivs i bolagsform eftersom de 
faktiska låneräntorna kan bokföras oavsett om pengarna kommit verksamheten till godo 
genom kommunlån eller lån från externa finansiärer (SOU 2004:64, ss. 314-315). 
 
3.7.6 Vinster och förluster inom VA-verksamhet 
 
Enligt ett uttalande från VA-nämnden skall eventuella över- och underskott balanseras 
inom tre år efter att de uppstått. Utjämningen skall ske genom till exempel 
taxejusteringar. Det kan också vara acceptabelt med en längre period om kommunen har 
en antagen plan som visar hur utjämningen skall gå till. Om ett underskott inte 
finansierats inom tidsramen anses det vara finansierat på andra sätt, exempelvis genom 
skattemedel (SOU 2004:64, s. 315). 
 
När det gäller hanteringen av överskottsmedel anser VA-nämnden att det är acceptabelt 
att spara dem i en fond för framtida investeringar. Fonden får inte överstiga vad som 
krävs för att täcka behoven inom den närmaste femårsperioden  (Prop. 2005/06:78, ss. 
87-88). 
 
3.7.7 Avgifter 
 
Avgifter får tas ut som engångsavgifter (anläggningsavgifter) och periodiska avgifter 
(brukningsavgifter). Engångsavgiften skall motsvara fastighetens andel i kostnaden för att 
ordna VA-anläggningen. De periodiska avgifterna skall täcka kostnader för drift och 
underhåll samt kapitalkostnader (Prop. 2005/06:78 s. 10). 
 
I rättspraxis har en så kallad ”fördelningsregel” utarbetats. Regeln innebär att VA-
kollektivet har möjlighet att se till särförhållanden som exempelvis situationer då VA-
försörjningen till en fastighet blir betydligt mycket dyrare eller billigare än normalfallet. I 
de situationerna finns det möjlighet att ta ut en högre eller lägre taxa när det gäller 
engångsavgifterna. Regeln skall gälla även för de periodiska kostnaderna, men inget 
sådant fall är prövat ännu (Prop. 2005/06:78 s. 88). 
 
När det gäller redovisningen av anläggningsavgifter finns det inte någon enhetlig praxis. 
Enligt en artikel i tidskriften Balans bör anläggningsavgifter periodiseras över 
nyttjandeperioden i redovisningen och den tidsperioden sammanfaller ofta med 
avskrivningstiden för investeringar (Fagerstedt et al. 2006 se Svenskt Vatten 2007, s. 39). 
På så sätt följer man den så kallade ”Matchningsprincipen” som innebär att intäkter och 
kostnader matchar varandra under samma räkenskapsår (Björn Lundén, 2009). 
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3.8 Redovisning av VA-verksamhet 
 
3.8.1 Kontoplaner 
 
En kontoplan är en slags tablå över de konton som företag och kommuner använder i sin 
bokföring (Björn Lunden, 2009). En BAS-kontoplan är en standardiserad mall för hur 
kontoplanen kan se ut, som är anpassad efter kraven i Årsredovisningslagen. Mallen kan 
ses som ett förslag på konton och kontoklasser, där det sedan är fritt att lägga till och ta 
bort konton efter behov (Thomasson 2005, s. 129). 
 
Idag använder sig kommunerna av Kommun - Bas 05 som kontoplan för kommunernas 
externa redovisning (SKL, 2009). Storleken på kommunerna kan påverka om 
kommunerna behöver mer detaljerad/avancerad kontoplan. Hur användningen av 
kontoplanen sker kan också bero på om verksamheterna styrs i förvaltningsform eller 
bolagsform.  
 
Hur kodplanens struktur och de anvisningar kommunen har för användningen av 
kontoplanen ser ut har stor betydelse för hur VA-verken bokför sina kostnader. En 
standardmodell för gatu- och väghållning togs i slutet av 1980-talet fram av Svenska 
Kommunförbundet. Trots det var de basplaner som fanns år 2000 inte anpassade till VA-
verkens speciella behov. Enligt en undersökning som gjorts av Gunnar Mellström 
använde ett 40 tal kommuner DRIVA:s standardiserade kontoplansmodell år 2000. Att 
modellen inte fått större genomslagskraft kan enligt Gunnar Mellström bero på att det inte 
var Kommunförbundet som tog fram den (Mellström 2000, s. 18). 
 
3.8.2 DRIVA-projektet 
 
I slutet av 80-talet startade VAV det så kallade DRIVA-projektet (Mellström 2000, s. 3). 
Syftet med projektet var att skapa en redovisningsmodell och göra någon form av 
samordning för VA-nyckeltal för att jämförelser kommuner emellan skulle underlättas. 
Med hjälp av DRIVA-projektet ville man göra kostnadsuppföljning inom 
vattentjänstområdet lättare. Förslag gavs på olika kontoplaner, samt definitioner på hur 
kostnader och andra aktiviteter skulle specificeras. 
 
DRIVA riktade främst in sig på förvaltning av VA-anläggningar, det vill säga drift och 
underhåll. Definitioner på vad som skall räknas som underhåll, förnyelse samt förbättring 
gjordes (Mellström 2000, ss. 43-44). 
 
Inom ramen för DRIVA-projektet har det också genomförts studier. En undersökning 
utfördes 1996/97, och där fann de ett visst samband mellan kostnader i förhållande till 
levererad mängd vatten. Detta såg de som en delförklaring till den kostnadsspridning 
inom VA-branschen som tidigare hade observerats. Någon övrig förklaring hittade de inte 
(Mellström 2000, s. 3). 
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4 Empiri 
 
I det här kapitlet görs en kort beskrivning av kommunerna som ingår i studien. Dessutom 
presenteras det empiriska material vi samlat in via ekonomiska rapporter och utförda 
intervjuer. 
 
4.1 Vad är empiri 
 
Empiri – det ursprungliga begreppet härstammar från grekiska empeiria och betyder 
försök eller prov. Med empiri menas att personen måste grunda sitt påstående på verkliga 
upplevelser och inte på tänkande (Johannessen & Tufte 2007, s. 23). De empiriska 
observationer som forskaren gör ute i verkligheten kan forskaren tolka och försöka ange 
orsak till med hjälp av befintliga teorier. Dessutom kan forskaren med hjälp av 
observationerna bygga nya teorier (Andersen 2007, s. 23). 
 
4.2 Kommunerna i undersökningen 
 
Samtliga kommuner i vår undersökning är belägna i Västa Götalands län. Tre av 
kommunerna ligger i Bohuslän (Munkedal, Sotenäs och Tanum). De övriga två ligger i 
Västergötland (Borås och Mark). Enligt informationen i tabell 4.1 nedan är Borås den 
kommun i vår undersökning som är störst till antalet invånare. Dess boende är utspritt på 
många små orter över hela kommunen (SCB, 2005). Marks kommun är den största 
kommunen till ytan och också här finns en mängd mindre orter utspridda över hela 
kommunen (SCB, 2005). 
 
Enligt informationen på Munkedals hemsida är boendet relativt jämt fördelat mellan 
tätorter och landsbygd (Munkedals hemsida, 2009). Huvuddelen av invånarna bor i någon 
av de fem större orterna (SCB, 2005). I Munkedal, finns liksom i de andra kommunerna i 
Bohuslän, ”det typiskt Bohuslänska landskapet med dramatiskt uppskjutande berg ur 
bördiga slätter” (Munkedals hemsida, 2009). Sotenäs är den kommun som har minst 
antal invånare och dessa bor relativt samlat i tre tätorter (SCB, 2005). Trots det har 
kommunen ett väl utbyggt nät med många anslutna. Geografin i kommunen gör att det är 
svårt att ta sig fram då nya ledningar skall dras, vilket gör att många sprängningar blir 
nödvändiga. 2 
 
I Tanum är boendet i huvudsak koncentrerat kring fem stycken tätorter (SCB, 2005). 
Själva anser de att bebyggelsen i kommunen är gles, vilket leder till att många långa 
ledningar måste dras och det blir dyrt. Här finns samma problem som i de övriga 
kommunerna i Bohuslän (som ingår i studien), nämligen att folkmängden ökar drastiskt 
under sommaren.  
 
 

                                                
2 Bengt Andersson Sotenäs kommun, Intervju 28 April 2009 
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Ledningarna i dessa kommuner måste därför vara anpassade för att klara en betydligt 
större förbrukning än den som de invånare som bor i kommunerna året runt förbrukar.3 
 
 Borås Mark Munkedal Sotenäs Tanum 
Yta (km2) 973 1 018 672 139 961 
Antal invånare  101 500 33 800 10 250 9 336 12 200 
Tabell 4.1 Kommunernas invånarantal och storlek till ytan 
 
Uppgifter i Tabell 4.1 är hämtade från kommunernas hemsidor och från intervjuerna. 
 
4.3 Ekonomiska rapporter 
 
4.3.1 Den ekonomiska informationens innehåll och tillgänglighet 
 
I VA-lagen står det uttryckt att verksamheterna skall redovisas avskilt i balans- och 
resultaträkningar (SFS 2006:412, 50§). Det står däremot inte var informationen skall 
redovisas. Vi har tittat på hur kommunerna i vår undersökning valt att göra. Det finns 
däremot inga krav på att förvaltningsberättelsen skall ingå, men vi har tittat på det också. 
 
I tabell 4.2 redovisar vi en sammanställd översikt över den ekonomisk rapportering inom 
VA-verksamheterna som inkluderats i kommunernas årsredovisningar.  
 
Kommunernas Årsredovisningar 
 Borås 

2008 
Mark 
2008 

Munkedal 
2007 

Sotenäs 
2008 

Tanum 
2008 

VA:s BR och RR 
redovisas separat i 
kommunens ÅR? 

Nej 
(endast RR) 

Ja Nej Ja Ja 

VA:s förvaltnings- 
berättelse redovisas 
separat i kommunens 
ÅR? 

Ingår i 
Gatukontorets 

Nej 
 

Nej Ja, men 
kort. 

Ja, men 
kort 
 

RR = Resultaträkning, BR =Balansräkning, ÅR =Årsredovisning 
 
Tabell 4.2 VA-verksamhetens information i de kommunala årsredovisningarna 
 
I VA-lagen står det också uttryckt att VA-verksamhetens redovisning skall hållas 
tillgänglig för fastighetsägare (SFS 2006:412, 50§). Vi har sett att samtliga kommuner i 
studien har sina årsredovisningar tillgängliga på respektive hemsida. 
Redovisningsprinciper som använts i redovisningen finns beskrivna i alla 
årsredovisningar. Tanums kommun är den enda kommunen som beskrivit hur 
gemensamma kostnader fördelats i sin årsredovisning. 

                                                
3 Ulf Ericsson ekonomichef Tanums kommun, Intervju 29 April 2009 
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Två av kommunerna i vår undersökning har tryckt upp separata rapporter som ligger 
utanför ordinarie årsredovisningar. I Marks och Munkedals kommun finns det omfattande 
rapporter som handlar enbart om VA-verksamheten. Båda rapporterna redovisar VA-
verksamhetens balans- och resultaträkning samt noter till dem. Däremot är det bara 
Munkedals version som finns tillgänglig via hemsidan. Rapporten från Mark innehöll 
dessutom beskrivningar av metoder och redovisningsprinciper. 
 
I Borås finns VA-verksamheten även redovisad i Gatukontorets Årsredovisning och 
Årsberättelse som finns tillgänglig på kommunens hemsida. Specificeringar finns angivet 
i noter. VA-verksamhetens resultaträkning är redovisad separat i densamme. Det finns 
ingen separat verksamhetsberättelse för VA-verksamheten, utan information om VA 
ingår i den övriga informationen som Gatukontoret redovisar. Beskrivningar av hur 
gemensamma kostnader har fördelats står i samtliga av de tre separata rapporterna. De är 
dock inte alltid speciellt detaljerade. 
 
4.3.2 Teoretiska principer 
 
Några av kommunerna har i sina årsredovisningar angett att de följer ett antal teoretiska 
principer. Tanum och Sotenäs nämner ”Principen om pågående verksamhet” (OBS! 
Deras ord), ”Försiktighetsprincipen”, ”Matchningsprincipen” och ”Principen om 
öppenhet”. Tanum skriver också att de använder ”Objektivitetsprincipen”. Borås och 
Munkedal har inte omnämnt någon teoretisk princip. Mark nämner också 
”Självkostnadsprincipen”.  
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4.3.3 Nyckeltalen inom VA-verksamheterna 
 
Tabell 4.3 innehåller nyckeltal som redovisas i kommunernas årsredovisningar och VA-
rapporter. När det gäller Munkedal och Tanum redovisas nyckeltal både i den 
gemensamma Benchmarkingrapporten och i deras egna ekonomiska rapporter.  
 
 Borås Mark Munkedal Sotenäs Tanum 

 
Källan till 

informationen: 
Gatunämn

-dens 
ÅR 

VA-
rapport 

VA-
berätt-

else 

Rapporten 
”Benchmarking från 

Norra Bohuslän” 

ÅR 

Avloppsledningar (km) X X     X 
Avloppsverk (antal) X       
Debiterad mängd  
Dricksvatten (Mm3) 

X  X    X 

Debiterad mängd  
Avloppsvatten (Mm3) 

X X      

Elförbrukning 
reningsverk 

  X     

Elförbrukning vattenverk   X X X X  
Kostnad såld volym    X X X  
Producerad volym 
dricksvatten (m3)  

 X X    X 

Renad volym 
spillvatten (m

3) 
  X    X 

Taxa (förenklad 
information) 

X  X X X X  

Tillskottsvatten  X  X X X X 
Utläckage dricksvatten.  X  X X X X 
Vatten abonnenter (st.) 
 

X  X    X 

Vattenverk (antal) X X      
Tabell 4.3 Nyckeltal inom VA-verksamhet inom kommunerna ÅR = Årsredovisning 
 
Kommunerna från norra Bohuslän släpper som sagt ut en så kallad Benchmarking och för 
jämförelser inom VA-verksamheten använder kommunerna åtta stycken nyckeltal: 
tillskottsvatten, elförbrukning, utsläpp, tillsatser, avgift villa, avgiftsfinansiering, kostnad 
såld volym och utläckage dricksvatten. Alla finns inte med i vår tabell för 
överblickbarhetens skull. 
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Tillskottsvatten - inflödet av ovidkommande vatten, det vill säga inläckage av vatten. 
Har kommuner hög andel tillskottsvatten så innebär det att ledningarna är i dåligt skick. 
 
Kostnad såld volym - den totala driftkostnaden utan kapitalkostnader i relation till såld 
mängd. 
 
Utläckage dricksvatten - här anges hur mycket producerad mängd av vatten 
överstiger den sålda vattenmängden 
 
4.4 Sammanställning av Intervjuer 
 
I de fem kommuner som var med i studien utfördes sex intervjuer under perioden. I alla 
kommuner gjorde vi en intervju, förutom i Tanum där vi gjorde två. Personerna som 
intervjuades hade följande funktioner: 
 

- Borås kommun – Kjell Kihlberg VA-chef 
- Mark kommun – Gunnar Mellström, controller på Teknik- och 

Serviceförvaltningen. 
- Munkedal kommun – Kenneth Öhman, VA-chef 
- Sotenäs kommun – Bertil Andersson ekonomichef på ekonomiavdelningen. 
- Tanum kommun – Ulf Ericsson ekonomichef och Joakim Ottosson ekonom på 

ekonomiavdelningen samt Karin Görfelt VA-chef 
 
4.4.1 Organisation 
 
Av de kommunerna som ingått i vår studie bedriver samtliga sin VA-verksamhet i 
förvaltningsform. Verksamheten kan ligga direkt under kommunstyrelsen i ett Tekniskt 
utskott som i Munkedal och Sotenäs kommun. Ett annat alternativ är att verksamheten 
ligger under en nämnd som till exempel en Gatunämnd (Borås) eller en Teknik och 
Servicenämnd (Mark) eller en Tekniskt nämnd (Tanum).  
 
Samtliga kommuner i vår undersökning äger själva sina VA-anläggningar. Det politiska 
ansvaret ligger hos nämnden i de fall verksamheten ligger under en sådan, annars ligger 
det hos kommunstyrelsen. Ansvaret för taxor och regelverk ligger hos kommunernas 
respektive kommunfullmäktige. Tjänstemannaansvaret ligger på VA-cheferna i de 
organisationer som har en sådan, annars ligger det på förvaltningscheferna. 
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4.4.2 Kunder 
 
Tabell 4.4 visar vilka kunder det finns inom de kommunala gränserna och hur många 
kunder som finns av varje slag. Hushåll inkluderar villor och lägenheter. Allmänna 
kunder inkluderar skolor, sjukhus och förvaltningslokaler. Små företag räknas till 
”Hushåll” och stora företag räknas till industrier. Var gränsen går mellan stort och smått 
har inte nämnts på intervjuerna och informationen finns inte tillgänglig på deras 
hemsidor. 
 

 Borås Mark Munkedal Sotenäs  Tanum 
Abonnenter 16 700 

enligt ÅR 
5 900 2 289 5 800 3 635 

Hushåll 15 465 5 270 Ingen 
uppgift 

7 500 6 000 

Industrier 
och 
Allmänna 

1 236 630 Ingen 
uppgift 

Ingen 
uppgift 

Ingen 
uppgift 

Totalt 16 701 5 900 Ingen 
uppgift 

Ingen 
uppgift 

Ingen 
uppgift 

Tabell 4.4 Antal kunder i kommunerna     ÅR =Årsredovisning 
 
Kommunerna i Bohuslän har angett hur många abonnenter de har. Av Sotenäs abonnenter 
är hälften fritidshus och den andra hälften åretruntbostäder. Däremot har vi ingen uppgift 
på om Sotenäs och Tanum har några allmänna eller industriella kunder. I Munkedal finns 
det endast en industri. I Munkedal och Tanum är det många fastigheter som har egen 
brunn. 
 
4.4.3 Tjänsterna som erbjuds kunderna 
  
Varje kommun erbjuder sina invånare de tjänster inom VA-verksamhet som är 
föreskrivna i lagen: Dricksvatten, Avlopp, samt avledning av dagvatten från tack och 
gator. Utöver de lagstadgade tjänsterna är det i princip bara en kommun som erbjuder en 
extra tjänst. Borås producerar Biogas i sina avloppsreningsverk till Borås lokaltrafik och 
personbilar/privatpersoner. I de övriga kommunerna kan det även hända att de även 
hjälper till med saker som att exempelvis lokalisera ledningar. 
 
4.4.4 Produktion och vattenledningar 
 
Under våra intervjuer fick vi reda på att VA-verksamhetens största tillgångsvärden ofta 
ligger i ledningsnäten. Vi har därför titta på hur långa ledningar kommunerna har, samt 
funderat över vilket skick de befinner sig i. Det sistnämnda har vi räknat ut genom att ta 
reda på hur mycket vatten som produceras jämfört med hur mycket vatten som de kan ta 
betalt för. 
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Den totala längden av vattenledningarna i Sverige är 67.000 kilometer och de är 
vanligtvis gjorda av järn eller plast. Avloppsledningarnas totala längd motsvarar 92.000 
kilometer och är ofta av betong. Dagvattenledningarna är sammanlagt 32.000 kilometer 
långa. Frågan om hur länge ledningarna håller i praktiken är det ingen som kan svara på 
eftersom det inte finns så många ledningar som är över 100 år. Med tanke på det kan bara 
teoretiska mått räknas ut och de säger att i Sverige byts ledningarna i genomsnitt ut efter 
225 år (vatten) och 310 år (avlopp) (Svenskt Vatten 2005, s. 17). 
 

 Borås Mark Munkedal Sotenäs Tanum 
Ledningar (km)  622 647 202 330 473 

Producerade vatten (m3) 7 987 000 2 187 000 5 251 000 1 702 500 530 000 
Debiterbart vatten (% /m3)  78 % 64 % 

 
82 % 75 % 86 % 

Icke debiterbart vatten 
(%/ m3) 

22 % 36 % 

 
18 % 25 % 14 % 

      
Förnyelsetakt på ledningar 

(år) 
200 400-500 

(1) 
40 Inget svar 

(2) 
Inget svar 

(3) 

Tabell 4.5 Tekniska nyckeltal 
 
Tabell 4.5 visar hur många mil ledningar varje kommun har, hur mycket vatten de 
producerar och hur många procent av producerat vatten som når konsumenterna.  
 

1) Ledningarna i Marks kommun är i bristfälligt skick och satsningar behöver göras 
för att förbättra det. Deras mål är att komma upp i en förnyelsetakt på 200 år, 
vilket motsvarar den som Borås har. 

2) Vi fick inget svar på frågan i Sotenäs 
3) I Tanum vet man inte svaret på frågan. De svarar att avskrivningstiden på 

ledningar är 50 år och i bästa fall byts de ut så ofta. 
 

”Debiterbart vatten” är det vatten som produceras och också når konsumenten och som 
kommunen därmed kan ta betalt för. ”Icke debiterbart vatten” är det vatten som 
producerats och inte når konsumenten. En del av detta vatten är läckage och övrigt går åt 
till att spola ledningarna, det vill säga det är verksamhetens egen förbrukning. 
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4.4.5 Åsikter om redovisning 
 
Redovisning inom kommunerna sker på grund av att lagen ställer krav på det. 
Kommunerna själva anser att redovisning är viktigt och att VA-verksamhet skall 
redovisas separat från övrig verksamhet för att storleken på taxor och eventuellt behov av 
skattefinansiering är beroende av kostnaderna. Därför är det viktigt att veta vilka 
kostnader som belastar verksamheten. 
 
Vissa kommuner använder informationen från årsredovisningar till jämförelser mellan 
kommunerna, för att kunna lära sig från andra och förbättra sin verksamhet. Munkedal, 
Sotenäs och Tanum släpper tillsammans med två andra kommuner från Norra Bohuslän 
(Lysekil och Strömstad) ut så kallade Benchmarkingrapporter. Där finns det information 
om kommunernas ekonomiska ställning och jämförelser mellan olika verksamheter till 
exempel: VA-verksamhet och omsorgsverksamhet.  
Gunnar Mellström från Mark menar att de kommuner som jämför sig med andra 
kommuner kanske får en dålig jämförelse för att kommuner har olika förutsättningar och 
struktur. Därför behövs nationella jämförelser göras. Inom Borås används information 
internt för att kunna se kostnadsutveckling, för beräkning av nyckeltal och planering av 
budget för nästa år. 
 
Metoderna som praktiseras inom verksamheten används på grund av tradition och viljan 
att följa god redovisningssed. Dessutom på grund av lagkrav och i viss mån av politisk 
vilja. Kommunerna har som syfte med sin redovisning att ge sina intressenter en 
rättvisande bild över verksamheten i helhet. De intressenter som finns till kommunernas 
ekonomiska rapporter utgörs av kunder, politiker, tjänstemän och kommunrevisorer.    
 
4.4.6 Åsikter om den nya VA-lagen 
 
Kommunerna tycker att den nya lagen är tydlig och innehåller bra information.  Lagen 
visar en tydlig avgränsning mellan skattefinansierat och avgiftsfinansierad verksamhet. 
Gunnar Mellström i Mark tyckte att det finns två stora frågor kring den nya lagen. Den 
första är: ”Hur redovisas förnyelse av ledningar, som drift eller investering?” och där 
menar Gunnar att om en verksamhet investerar till exempel en ny maskin, då kommer 
den investeringen att bli framtidens kapitalkostnad. Det är ett exempel på en fråga som 
gör att det blir svårt att jämföra vilken redovisning som är bra, eftersom att alla 
kommuner använder sig av olika metoder. En del kommuner redovisar kostnaden som en 
driftskostnad och andra som en investeringskostnad. Den andra frågan lyder: ”Hur skall 
resultaten hanteras?” Enligt rekommendationer skall underskott eller överskott inom 
vattentjänstverksamheter balanseras på 3 år, men enligt Gunnar är 3 år kanske kort tid för 
att lyckas få budgeten i balans. 
 
Enligt övriga kommuners åsikter om den nya lagen kommer stora förändringar att göras 
inom verksamheten. Särredovisning och kostnadsfördelning kommer att bli mer 
utvecklad. Sotenäs ansåg att förändringar kommer att ske även inom taxor och 
taxekonstruktion. 
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Några av kommunerna tyckte att lagen inte kommer att ge stora förändringarna för att 
kommunerna redan jobbar i samklang med lagen. Mark, Sotenäs och Tanum redovisar 
redan sina resultat- och balansräkningar separat inom sina verksamheter. 
 
4.4.7 Finansiering av underhåll och drift 
 
I praktiken när det gäller drift och underhåll kan kommunala VA-verksamheter 
finansieras via avgifter och skatter. Alla fem kommuner svarade att verksamheten 
finansieras via avgifter. I Borås kommun sker finansieringen även med skattemedel. VA-
verksamheten fick 25 miljoner kronor i skattemedel för år 2008, trots att 
Biogasproduktionen bidrar med ett positivt resultat om 3-4 miljoner kronor.  
 
I Munkedal får verksamheten sedan år 2007 kommunalbidrag för att täcka 
kapitalkostnader för exploatering av långa överföringsledningar till nya områden, vilka 
inte täcks av anläggningsavgifter. I år fick VA-verksamheten 180 000 kr i 
kommunalbidrag.  I kommunen används grundvatten vilket enligt Kenneth Öhman inte 
behöver rensas via renhållningsverk på grund av att det i Munkedal finns mycket sand 
och vattnet kan därigenom rensas naturligt. Därmed kan det sägas att kommunen sparar 
pengar på den typen av renhållning. 
 
4.4.8 Finansiering av investeringar 
 
För att finansiera investeringar använder några kommuner medel ur investeringsfonder 
inom den egna verksamheten, men ofta sker finansieringen genom lån. I de flesta 
kommunerna som lånar pengar till VA-verksamheten, sker upplåningen från centralt håll 
inom den egna kommunen. Sedan betalar de kapitalkostnader inom kommunen i form av 
ränta. Kommunen i sin tur får pengarna antingen från externt håll från banker eller från 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) eller så har de egna medel att låna ut till sina 
verksamheter. Alla kommuner i undersökningen tar kommunlån utom Tanums kommun, 
där lånas pengarna direkt från banken av verksamheten, med kommunen som borgen. I 
Marks kommun sker inga externa lån alls. 
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4.4.9 Avgifter 
 
Avgifterna inom VA-verksamheten är indexreglerade och fastställs i budgetsammanhang 
för att se om kostnaderna täcks av avgifterna. Om kostnaderna ökat eller minskat skall 
avgifterna regleras. VA-förvaltningen ger förslag på taxor till kommunfullmäktige som 
sedan godkänner förslagen (eller inte). 
 

 Borås Mark Munkedal Sotenäs Tanum 
Brukaravgifter (Helårsbostad) 
Fast avgift (kr) 4 650 2 015 4 050 4 645 5 221 
Rörlig avgift (kr/m3) 18,95 23,75 21,00 16,6 17,26 
      
Anläggningsavgifter 
Bostadsfastighet 

- Servisledningar 
- Upprättande av 

förbindelsepunkt 
 

 
30 430 

 
26 600 

 

 
- 
 

75 000 
 

 
32 700 

 
ingen 

uppgift 

 
39 400 

 
97 340 

 
71 250 

 
77 375 

Totalt: 57 030 75 000  136 740 148 625 
Annan fastighet 

- Servisledningar 
- Upprättande av 

förbindelsepunkt 

 
51 770 

 
62 900 

 
- 
 

113 700 
 

 
Ingen 

uppgift 

 
39 400 

 
118 840 

 
71 250 

 
77 375 

Totalt: 114 670 113 700  158 240 148 625 
Tabell 4.6 Kommunernas vattentjänstavgifter 2009 
 
Tabell 4.6 visar information om avgifterna från kommunernas hemsida och är alltså 
avgifter för 2009. Nedan finns förklaringar till de begrepp som förekommer i tabellen.    
 
Bostadsfastighet - fastigheter som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggda eller 
enligt beviljat bygglov avses bebyggas för bostadsändamål. 
 
Annan fastighet - fastigheter som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggda eller har 
beviljat bygglov, men som ej skall användas som bostadsfastighet 
 
Obebyggd fastighet - fastighet som enligt kommunernas detaljplaner är avsedd för 
bebyggande, men ännu inte bebyggts. När det gäller obebyggda fastigheter beror priserna 
på om fastigheten är tänkt att bli en Bostadsfastighet eller en Annan fastighet och priserna 
blir samma som för dem.  
 
Servisledning - ledning för vatten och avlopp mellan fördelningsnätet och den enskilda 
abonnenten. framdragning av servisledningar till förbindelsepunkter 
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Förbindelsepunkt – gränsen mellan den allmänna VA-ledningen och abonnentens VA 
installationen 
 
Utöver de ovan nämnda anläggningsavgifterna tillkommer även en rörlig kostnad som 
beräknas efter tomtens storlek i m2. Vi går dock inte in på den detaljnivån. 
 
4.5 Kostnader inom VA-verksamheten 
 
Tabell 4.7 visar hur kostnaderna i kommunernas VA-verksamheter fördelas i procent 
jämfört med de totala kostnaderna. Alla tal i tabellen avrunda till närmaste heltal. När det 
gäller kapitalkostnader har vi olika uppgifter, dels från intervjuer och dels från 
årsredovisningar. I övrigt kommer all information från årsredovisningarna. Rutorna med 
streck i innebär att kostnaden inte gått att räkna ut med ledning av informationen i de 
ekonomiska rapporterna. De direkta kostnaderna i kommunerna består enligt intervjuer av 
material, tjänster och personal. 
 

 Borås Mark Munkedal Sotenäs  Tanum 
Kapitalkostnader 
- Enligt intervju 

23 % 
 

- 35 % 
 

30 % 40 % 

- Enligt ekonomiska 
rapporter 

  

31 % 
 

13 % 36 % - 46 % 
 

Personalkostnader 16 % 22 % 0,6 % 
 

20 % 
ÅR 

- 

Driftkostnader  
El och energi 

- 14 % 
 

0,3 % 
 

10 % 
 

(1) 

Material och 
övriga tjänster (2) 

51 % 
 

20 % 
 

- 22 % 
(3) 

- 

ÅR = årsredovisning 
Tabell 4.7 Största kostnaderna inom VA-verksamhet i kommunerna  
 
1) Tanum redovisar inte hur stora driftkostnaderna är, men det finns information i 

årsredovisningen om att kostnaderna ökade på grund av att elpriserna ökat. 
2) Det ges inga förklaring till vad övriga tjänster är. 
3) I material och övriga tjänster för Sotenäs kommun visas resultat bara för övriga 

tjänster. 
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4.5.1 Fördelning av indirekta kostnader 
 
I tabell 4.8 visas hur gemensamma (indirekta) kostnader fördelats inom verksamheterna 
enligt den information som går att utläsa ur ekonomiska rapporter. På intervjuerna kunde 
inte alla informanter ge svar på frågan hur de gemensamma kostnaderna hade fördelats. 
Rutor med streck i innebär att kommunerna inte angett uppgiften i sin årsredovisning. 
 

 Borås Mark (1) Munkedal 
(2) 

Sotenäs (3) Tanum 

Administration Drift-
omsättning 

utan 
kapitalkostnad 

Antal 
tjänster 

avgift Antal 
tjänster 

Uppskattad 
tid 

Central 
verksamhetsstyrning 

- Personal 
och 

ekonomi 

- - - 

Ekonomi  - - Hyr in 
ekonom 

Andel av 
brutto 

kostnad 

- 

Intern Hyra  Yta Yta Yta Yta Yta 
IT - - - antal 

datorer 
antal 

datorer 
Personal Antal anställda Antal 

anställda 
Antal 

anställda 
Timmar 
/delar av 

tjänst 

Antal 
anställda 

Tabell 4.8 Fördelning av indirekta kostnader inomrespektive kommun. 
 
1) I Mark delas administration på: ekonomi-, personal-, och nämndadministration allt 

mätas i antal tjänster. 
2) Munkedal: kommunen betalar administrativ avgift, samt anlitar extern ekonom vilket 

kostar kommunen 300 000 kr/år. Lokaler för kommunala avdelningar hyrs 
tillsammans med annat företag.  

3) I Sotenäs anges det att indirekta kostnader fördelas proportionellt. 
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4.5.2 Kapitalkostnader  
 
Kapitalkostnaderna inom respektive kommuner utgörs av ränta och avskrivningar. Tabell 
4.9 presenterar kapitalkostnadernas storlek i förhållande till VA-verksamheternas 
totalkostnader, samt vilken avskrivningsmetod kommunerna använder inom sina 
verksamheter. Samtliga kommuner baserar avskrivningarna på investeringarnas 
anskaffningsvärde.  
 

 Borås Mark Munkedal Sotenäs Tanum 
Avskrivnings- 
metod 

Real 
annuitetsmetod 

Nominell 
metod 

Nominell 
metod 

Nominell 
linjär 
metod 

Nominell 
linjär 
metod 

Tabell 4.9 Kommunernas kapitalkostavskrivningsmetoder 
 
Tabell 4.10 visar vilka avskrivningslängder kommunerna använder på sina investeringar

 enligt ekonomiska rapporter enligt intervjuer 
Borås 

 
följer Svenska kommunförbundets 
rekommendationer (i huvudsak) 

ingen uppgift 

Mark 
 

• Ledningar 75 år 
• VA-verken och pumpstationer 25 år 
• Maskiner, inventarier, el- utrustning 

5-10 år 

samma info som i 
årsredovisningen 

Munkedal följer Svenska kommunförbundets 
rekommendationer 

samma info som i 
årsredovisningen 

Sotenäs • VA-verken 20 år 
• Ledningar 50 år 

samma info som i 
årsredovisningen 

Tanum 

 
följer Svenska kommunförbundets 
rekommendationer 
+ även komponentavskrivning 

• Övervakningssystem 10 år 
• Pumpar 15 år 
• Distributionsnät, och 

Byggnader 30 år 
Vad är skillnaden? 
• Matarledningar VA, 

vattentorn 50 år 
Tabell 4.10 Avskrivningslängd 
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Tabell 4.11 visar vilken typ av ränta kommunerna använder och hur ränta beräknas inom 
verksamheten. 
 

 Information från intervjuer info i ekonomiska rapporter 
 Typ av ränta Räntan beräknas på  
Borås  Real ränta 

3, 5 % 
anskaffningsvärde ingen uppgift 

Mark Nominell ränta Återstående skuld Den interna räntan beräknas 
enligt STIBOR* 3 mån, 
december + 0,5 % 

Munkedal Nominell ränta Återstående skuld låneräntan uppgick den 31 
december 2007 till 4,41 % 

Sotenäs Nominell ränta Bokfört restvärde ingen uppgift 
Tanum Nominell ränta Bokfört restvärde 

 
Räntan har beräknats som 
STIBOR* 90 + 1 % vilket 
bedöms motsvara kommunens 
genomsnittliga räntekostnad. 

Tabell 4.11 Räntor 
 
* STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate)  - räntan som bankerna betalar när de 
lånar pengar mellan varandra (Sveriges riksbank, 2009). 
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5 Analys och tolkning 
 

Det här kapitlet innehåller våra analyser och tolkningar utifrån vårt empiriska material 
och vår teoretiska referensram. Vi har gått igenom informationen vi samlat in via 
kommunernas ekonomiska rapporter och analyserat den data vi fått ut av våra intervjuer.  
 
5.1 Kommunernas årsredovisningar 
 
Både vad kommunerna väljer att redovisa och på vilket sätt de redovisar det skiljer sig åt. 
Enligt VA-lagen skall kommunerna redovisa sin vattentjänstverksamhet avskilt i egna 
resultat- och balansräkningar (SFS 2006:412). Här kan vi se att kravet i lagen stämmer 
överens med förhållandena i både Fond- och Medelsteorin som båda anger att 
verksamheter skall skiljas från varandra och redovisas separat.  Fondteorin menar att 
redovisningen skall visa att det satsade kapitalet har bibehållits intakt (Mellström 2000, 
ss. 9-10). För att kunna se det behövs en balansräkning. Fondteorin säger också att fokus i 
organisationer inte bör ligga på ägarförhållanden utan på hur verksamheten har skötts 
(Riahi-Belkaoui 2007, s. 216). Det här kan vara något av ett problem ute i kommunerna 
när fokus ofta hamnar på budgetar och budgetavvikelser snarare än vad kommunen fått ut 
av satsade pengar.4 
 
Båda teorierna anger också att den enskilda enheten vilken redovisningen avser inte 
behöver vara vinstdrivande. Därmed ser vi att teorierna är ganska lika och att de båda 
stämmer in på det kommunala vattentjänstområdet.  
 
Alla kommuner utom Borås och Munkedal har redovisat VA-verksamhetens balans- och 
resultaträkningar separat i kommunens årsredovisning. Lagen säger också att tilläggsupp-
lysningar skall lämnas där det framgår hur kommunerna fördelat sina gemensamma 
kostnader med annan verksamhet (SFS 2006:412). Här kan vi se att alla kommuner med 
separata årsredovisningar angett i dem hur indirekta kostnader fördelats. De övriga 
kommunerna lämnar upplysningarna i sina årsredovisningar. I Marks kommun finns en 
lång lista med indirekta kostnader. I de övriga kommunerna redovisas informationen i 
den löpande texten, vilket gör den lite svårare att hitta. 
 
5.1.1 Redovisningsprinciper enligt årsredovisningar 
 
Angående redovisningsprinciper och metoder som kommunerna använder, anger samtliga 
kommuner dessa i den gemensamma årsredovisningen. Endast en kommun beskrev dem i 
direkt samband med VA-verksamhetens redovisning. Vi kan konstatera att 
beskrivningarna skiljer sig åt och kommunerna nämner diverse teoretiska 
redovisningsprinciper som antingen inte förklaras eller så är förklaringarna bristfälliga. 
Vi har inte försökt att ta reda på hur principerna tolkas ute i kommunen. Mark hade 
omnämnt ”Självkostnadsprincipen” och gett en förklaring till den. Vi hade väntat oss att 
fler kommuner skulle nämna Självkostnadsprincipen eftersom den är viktig inom VA-
området. 

                                                
4 Gunnar Mellström Controller Marks kommun, intervju 12 maj 2009 
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5.1.2 Verksamhetsberättelser 
 
När det gäller VA:s verksamhetsberättelser finns det inget lagkrav på att de måste ingå i 
årsredovisningarna. Däremot finns det rekommendationer från Svenskt Vatten som säger 
att väsentliga händelser skulle kunna beskrivas i en förvaltningsberättelse (Svenskt 
Vatten 2007, s. 32). Vi stötte på problem då vi skulle bedöma om kommunerna hade en 
separat verksamhetsberättelse för VA-verksamheten i kommunens årsredovisning eller 
inte. Nya frågor dök upp som till exempel: ”Vad menas egentligen med separat?” och 
”Vilken information krävs för att det skall kallas för en verksamhetsberättelse?”. Det här 
skulle vi behöva en hel uppsats till för att kunna definiera. 
 
I de fall där verksamheten endast beskrivits med ett fåtal ord har vi gjort bedömningen att 
det inte är en verksamhetsberättelse. 
 
Kommunerna hade i sina årsredovisningar beskrivit hur väl de når upp till sina mål och 
det tycker vi är bra för att det kan öka intressenternas kunskaper och intresse för vad som 
görs i kommunen.  
 
5.1.3 Nyckeltal 
 
När det gäller nyckeltalen som kommunerna redovisar finns det inte heller några lagkrav 
på vad som måste vara med. Det kan vara anledningen till att vi ser en stor spridning på 
vilka nyckeltal som tas upp. Det gör att det blir ganska rörigt vid försök till jämförelser. 
Om man endast går via de nyckeltal som redovisas i respektive årsredovisningar är det 
inte jämförbart alls. Däremot finns det mer information i kommunernas separata rapporter 
och här inkluderar vi även Benchmarkingrapporten. 
 
När man jämför Benchmarkingrapporten med de övriga separata rapporterna ser man att 
det finns en stor mängd nyckeltal och alla redovisas inte på samma sätt. Olika mått 
används. På det här området skulle det behövas vägledning angående vad som är lämpligt 
att redovisa. Dessutom skulle det vara en definitiv fördel att samla diverse nyckeltal 
centralt, för jämförbarhetens skull. Exempel på nyckeltal som vi anser borde ingå är 
”producerad mängd dricksvatten”, ”renad volym spillvatten”, ”Debiterad mängd 
dricksvatten” samt ”antal vattenabonnenter”. 
 
Föreningen Svenskt Vatten har idag en databas för statistik som de kallar för VASS och 
där finns det möjlighet för kommuner att lägga in sina nyckeltal (Svenskt Vattens 
hemsida 2009). Många kommuner har valt att göra det, dock inte alla. Det finns en del 
luckor i statistiken. Bland de kommuner som lämnat uppgifter är det heller inte alla som 
har lagt in alla uppgifter som är möjliga att lägga in och då blir jämförelsemöjligheterna 
lite haltande. Enligt Gunnar Mellström i Mark5 är det viktigt att kommuner skriver in sina 
uppgifter i databasen även om dessa är dåliga, för jämförelsens skull. 

                                                
5 Gunnar Mellström Controller Marks kommun, Intervju den 12 maj 2009 
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Om en kommun ligger dåligt till jämfört med de övriga svenska kommunerna kan ju det 
vara grund för att gå till kommunfullmäktige och påpeka att taxan behöver höjas, eller att 
tillskott av skattepengar behövs.  
 
Det finns också ett annat problem med statistiken och det är att den inte visar 
bakomliggande orsaker till varför taxor är höga. Taxor speglar inte hela verkligheten. 
Vissa kommuner kan till exempel ha skalfördelar. Detta kommer inte fram vid 
jämförelser.6 
 
Presentationen av nyckeltalen görs på olika sätt. I vissa kommuner redovisas de i den 
löpande texten och i andra kommuner i tabellform. Vi anser att tabellformen är definitivt 
att föredra för att det blir tydligare och mer överskådligt. 
 
5.1.4 Tillgänglighet 
 
Vi har undersökt om kommunernas ekonomiska rapporter är tillgängliga för allmänheten 
i enlighet med kravet i vattentjänstlagen. Vi har utgått ifrån att intressenter har full 
möjlighet att ringa till kommunerna och kräva ut önskad ekonomisk rapport, eftersom de 
är offentliga. Därför har vi tittat på vilken information som finns tillgänglig på 
kommunernas hemsidor i dagsläget och kommit fram till att tillgängligheten till 
årsredovisningarna är 100 %. När det gäller de separata rapporter som kommunerna 
lämnar ut ser det inte riktigt lika bra ut. Marks kommun tillhandahåller inte sin rapport 
via hemsidan. Munkedals kommun har lagt ut rapporten på hemsidan men det var inte så 
lätt att hitta den. Vi snubblade på den av en slump då vi letade efter något annat. Vi anser 
att det är viktigt att kommunerna gör sina rapporter väl tillgängliga och internet är ett bra 
ställe att göra det på. Hit vänder sig många av kommuninvånarna då de söker efter 
information och de rapporter som publiceras där är tillgängliga dygnet runt. Dessutom är 
det inte säkert att alla invånare är medvetna om rapporternas existens och då är det extra 
viktigt att de är lätta att hitta. Marks motiv med att inte lägga ut rapporten på hemsidan 
var att den inte är särskilt efterfrågad. Det skulle ju kunna bero på att folk inte vet att den 
finns.  
 
Borås rapport från Gatunämnden ligger ute på kommunens hemsida och den var lätt att 
hitta. Däremot gick det inte att söka på några ord i den och vi tror att den är inskannad 
från papper för att sedan publiceras på nätet, vilket verkar lite märkligt. Har den inte 
tillverkats i en dator från början? 
 
5.2 Intervjuerna 
 
Alla personer vi intervjuade svarade på våra frågor, men när det gällde vissa frågor var 
det svårare att få fram information. Detta gäller då särskild frågor om deras kostnader och 
hur dessa redovisas. 

                                                
6 Gunnar Mellström controller Marks kommun, Intervju de 12 maj 2009 
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Några av personerna vi pratade med var väl insatta i ämnet. Andra verkade inte riktigt 
förstå vad det var vi ville veta. Det kan bero på att frågorna var otydliga eller formulerade 
på ett så pass teoretiskt sätt att de inte passade ute i verkligheten. Det kan också bero på 
en att vissa informanter tyckte att det var känslig information. 
 
5.2.1 Organisation 
 
Här kan vi se att alla de kommuner som ingår i vår studie bedriver sin verksamhet i 
bolagsform och de kommuner som har minst folkmängd har valt att lägga sin VA-
verksamhet under kommunstyrelsen, medan de med över 10.000 invånare har organiserat 
verksamheten i någon form av nämnd. 
 
I Tyskland var kostnaderna för att producera och leverera vattnet låg jämfört med övriga 
länder i Europa (Kraemer, Pielen & De Roo, 2007). Det skulle kunna bero delvis på 
stordriftsfördelar eftersom det är så många människor som är anslutna till VA-näten. 
Trots att kvalitén på de Tyska tjänsterna var hög kunde de ändå hålla sina avgifter på en 
bra nivå jämfört med övriga länder i Europa. Enligt studien vi tagit del av beror det på att 
verksamheterna ofta bedrivs i bolagsform (Ibid). 
 
5.2.2 Kunder 
 
På frågorna om hur många kunder de har samt hur de kategoriserar kunderna fick vi 
varierade svar vilket delvis gjort jämförelsen svår. Borås har angett i sin årsredovisning 
att de har 16.700 abonnenter och det var också totalsumman som informanten gav till oss 
på intervjun, därför har vi dragit slutsatsen att Marks totalsumma på 5 900 kunder också 
är lika med hur många abonnenter de har. När det gällde hur många hushåll som var 
anslutna till de kommunala VA-näten fick vi i princip de svar vi hade hoppats på för att 
kunna göra jämförelser. Vi ser då att Borås kommun har flest anslutna hushåll vilket 
kanske är naturligt eftersom de är den kommun med flest invånare. 
 
Trots att Sotenäs har det minsta antalet invånare ser det ut som att Munkedal har minst 
antal kunder då de endast har 2 289 abonnenter. Det beror på att anslutningsgraden till de 
kommunala VA-näten var låg i Munkedal. Många invånare har egen brunn. I Sotenäs är 
det relativt många hushåll som är anslutna till det kommunala VA-nätet och det beror på 
mängden av fritidshus. Även i Tanums kommun finns det många fritidshus, men många 
av dem har egen brunn. 
 
I vissa kommuner gjorde de skillnad mellan vad som räknades som industri och vad som 
räknades som ”allmänna” kunder och i andra kommuner var siffrorna sammanslagna. För 
att göra det lättare för oss att jämföra slog vi således ihop dem. Bland de tre kommuner 
som gett svar på frågan ser vi att Borås har flest allmänna- och industrikunder. Återigen 
kopplar vi det till folkmängden. 
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I Sotenäs och Tanums kommun har vi inte fått fram någon uppgift på frågan om hur 
många allmänna och hur många industrier de har. Därför vet vi inte heller hur många 
kunder de har totalt. Att antalet hushåll överstiger antalet abonnenter trodde vi först 
berodde på att de har många hyreshus, där varje hus räknas som en abonnent oavsett hur 
många lägenheter som ingår där. 
 
Den hypotesen verkar dock inte stämma då Borås som är den största staden i 
undersökningen borde ha många hyreshus och där överstiger inte antal hushåll antalet 
abonnenter. Således vet vi inte varför informanterna svarat som de gjort när det gäller 
hushållen, men det skulle kunna vara det totala antalet hushåll som finns i kommunerna 
oavsett om de är kunder till VA-näten eller inte.  
 
5.2.3 Tjänster 
 
Tjänsteutbudet ser likadant ut i alla kommuner förutom i Borås där de även tillverkar och 
säljer Biogas. Den produktionen ger dem en extra inkomst på cirka 3 miljoner kronor. Vi 
tycker att det är väldigt bra ur miljösynpunkt att de hittat en sådan lösning, men det 
perspektivet diskuteras inte vidare inom ramen för den här uppsatsen. 
 
5.2.4 Tekniska frågor 
 
Mark har längst ledningar vilket kan förklaras med att kommunen har den största ytan i 
undersökningen och boendet är utspritt på många små orter. De byter sina ledningar i 
långsam takt, men det är de också medvetna om. De försöker öka takten. Även i Borås är 
ledningarna långa. När det gäller omsättningshastighet av ledningar visar Munkedal en 
låg siffra och vi undrar om den är realistisk. Borås säger att omsättningstakten är 200 år 
och det verkar rimligt med tanke på de teoretiska mått som finns uträknade. 
 
Det skall tilläggas att Sotenäs inte kunde svara på frågan och Munkedal var lite osäkra på 
om svaret är rätt, medan Tanum inte verkade kunna göra någon uppskattning. Vi antar att 
det beror på att de i praktiken inte funderar så mycket på hur hög omsättningstakt de har. 
Kanske är det så att exempelvis Mark funderar mycket över det eftersom deras ledningar 
var i stort behov av underhåll. 
 
5.2.5 Redovisning 
 
På frågan om vilka redovisningsprinciper som styr kommunernas redovisning fick vi inte 
riktigt de svar vi hade väntat oss. Tanken var att de skulle svara på vilka teoretiska 
principer de använder som exempelvis ”Självkostnadsprincipen” eller 
”Matchningsprincipen”. Kommunerna svarade att det som styr redovisningen inom 
verksamheten är lagar och God redovisningssed. Troligtvis var frågan ställd på ett dåligt 
sätt. I efterhand har vi i diskussion kommit fram till att frågan skulle varit något i stil 
med: ”Vilka principer och metoder använder kommunerna?”. Det är dock ändå inte 
säkert att vi hade fått de svar vi väntat oss. Frågan kan ha varit lite för mycket av teoretisk 
karaktär. 
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Vi ville också veta varför kommunerna använder valda principer och metoder då de 
redovisar och Borås kommun svarade att de använder dem på grund av tradition. Vi drar 
slutsatsen att detta är ganska vanligt. Det förekommer säkert ofta att ingen egentligen vet 
varför valda metoder används, utan det har bara ”alltid” varit så.  (alltid eller i alla fall 
under många år) 
 
På frågan om vad kommunerna använder sin redovisningsinformation till angav en 
kommun att den används internt för styrning och kontroll och det utgår vi ifrån att övriga 
kommuner gör också. 
 
När det gäller användningen av kontoplaner använder Marks kommun Kommun Bas -05 
och den planen verkar vara ganska vanlig inom kommunal verksamhet så vi antar att de 
övriga kommunerna också använder den. Vi anser att DRIVA:s modell kan vara ett steg i 
utvecklingen. När nya modeller av kontoplaner utvecklas bör de definitivt titta på 
DRIVA:s modell och se efter vilka delar som kan användas som underlag.  
 
5.2.6 VA-lagen 
 
På frågorna om vad kommunerna anser om den nya vattentjänstlagen samt hur den 
kommer att påverka deras verksamhet svarade de flesta att de förändringar som lagen 
innebär i stort sett bara påverkar redovisningen av verksamheterna och inte 
verksamheterna i övrigt. Vissa kommuner, exempelvis Mark angav att den inte kommer 
att påverka så mycket eftersom deras redovisning i stort sett redan sker i enhetlighet med 
lagen. Andra kommuner kommer troligen att påverkas mer. Det vi kan se omedelbart är 
att två stycken kommuner inte redovisar verksamhetens balansräkningar separat, så här 
kommer nog påverkan att bli ganska stor. 
 
I övrigt ger den nya lagen större möjligheter för kommunerna att ta ut särtaxor, vilket 
skulle kunna vara fördelaktigt för de kommuner som ligger i Norra Bohuslän då det är 
ganska dyrt för dem att dra nya ledningar.  
 
En av de stora frågorna med den nya lagen är hur hantering av över- och underskott skall 
ske.7 Enligt propositionen skall balansering av resultatet ske inom tre år (Prop. 
2005/06:78). Vi anser att det är bra att det finns tid för att komma i balans, men om 
differensen är stor kanske det inte räcker med tre år. Möjligheten att ha en fond för 
framtida investeringar är också bra. Då behöver kanske inte verksamheterna ta så stora 
lån som leder till kapitalkostnader i form av ränta. Det kanske gör att kunderna får betala 
en högre avgift, men de slipper att betala räntan för lånen sedan. Det blir billigare för 
verksamheten. Sedan kan man ju diskutera om dagens invånare vill betala för de framtida 
investeringarna? Det är ju möjligt att de inte kommer att bo kvar i kommunen hela livet. 

                                                
7 Gunnar Mellström Controller Marks kommun, Intervju den 12 maj 2009 
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5.2.7 Finansiering 
 
När det gäller finansiering av investeringar kan frågan om verksamheterna tar lån via 
banker eller internt inom kommunen påverka vilken ränta som skall betalas. När de lånar 
från banker är de tvungna att betala den ränta som banken bestämt. Inom kommunen är 
det kanske möjligt att själv styra lite över vilken nivå räntan skall ligga på. Skillnaden 
mellan bankernas ränta och den kommunala internräntan kan dock inte bli för stor 
eftersom den bör vara marknadsmässig för att inte konkurrera med bankerna. 
 
Vi tror ändå att det kan vara en fördel om pengarna kan lånas internt i de fall det är 
möjligt. Här kan vi ju också se att den enda kommun som inte tar kommunlån är Tanums 
kommun, där lån sker direkt via banken. Där var också taxorna högst i vår undersökning. 
Vi har dock inte gått in i detalj och jämfört vad räntornas procentsatser ligger på. 
 
5.2.8 Avgifter 
 
Kommunerna lämnar via sina hemsidor uppgifter om de gällande avgifterna. 
Kategoriseringen av olika typer av fastigheter är lika i alla kommuner, utom möjligtvis 
Munkedal som inte lämnar någon detaljerad information. Taxebestämmelserna är dock 
något av en djungel att ta sig igenom. De är krångliga och det tar tid att sätta sig in i vad 
som gäller. Vi har valt att inte gå in på dem i detaljnivå, för det skulle bli rörigt och 
oöverblickbart.  
 
När det gäller brukaravgifter kan vi konstatera att Tanum har de högsta fasta kostnaderna 
medan Mark har de lägsta. I kontrast med det har Mark de högsta rörliga kostnaderna 
medan Sotenäs har de lägsta.  
 
När det talas rent allmänt om att vatten är dyrt eller billig utgår vi ifrån att det är 
brukaravgifterna som det syftas på. Eftersom de består av både fasta och rörliga 
kostnader har vi gjort en uträkning för att kunna göra jämförelser mellan kommunerna. 
Enligt Linn Stengård på Energimyndigheten ligger den årliga vattenförbrukningen för 
personer som bor i villa på 21-51 m3 per person och hushåll. I exemplet har vi antagit att 
ett hushåll som inkluderar fyra personer har en förbrukning på 200 m3 per år.  
 

(kr) Borås Mark Munkedal Sotenäs Tanum 
Fasta 

kostnader 
4 650 2 015 4 050 4 645 5 221 

Rörliga 
kostnader 

3 790 4 750 4 200 3 320 3 452 

Totalt 8 440 6 765 8 250 7 965 8 673 
Tabell 5.1 Brukaravgifter 
 
I Tabell 5.1 ser vi att om ett hushåll på fyra personer förbrukar 200 m3 vatten per år skulle 
det vara dyrast i Tanums kommun. Borås ligger på andra plats vilket förvånade oss. Vi 
trodde att de, eftersom de är en relativt stor kommun, kanske skulle ha billigare taxa för 
att de kan ha stordriftsfördelar då fler personer är med och betalar. 
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En anledning till deras avgiftsnivåer kan vara att boendet är utspritt på många små orter 
som ledningar måste dras till. Billigast ser det ut att vara i Marks kommun vilket kanske 
inte var konstigt med tanke på att de inte satsar så mycket på sitt underhåll av ledningar. 
Vår informant på intervjun uttryckte också att taxorna behövde höjas. En anledning till att 
Mark har höga rörliga avgifter kan dock ändå vara att dessa skall täcka drift- och 
underhållskostnader inom verksamheten. Den låga fasta avgiften har vi ingen bra 
förklaring till. Det verkar bara som att de inte har höjt den på många år. 
  
När det gäller anläggningsavgifterna fanns det i Marks kommun ingen uppgift om priser 
för framledande av servisledningar, men vi utgår ifrån att de ingår i priset för 
upprättandet av förbindelsepunkten eftersom de priserna var ganska höga och till viss del 
ligger i linje med övriga kommuners totalsumma för anläggningsavgifter.  
 
Samtliga kommuner i Bohuslän har höga kostnader när det gäller att bygga ut 
ledningsnätet. Det beror på att terrängen består av mycket berg som måste sprängas bort. 
Detta tar sig uttryck i anläggningsavgifterna som tas ut för att täcka kostnaderna för 
investeringarna. I både Sotenäs och Tanum kan vi se att avgifterna är väsentligt mycket 
högre än i både Borås och Mark. 
 
Att Tanum har höga fasta avgifter överlag var de enligt informanterna i intervjuerna 
medvetna om. De funderar nu på hur de skall kunna sänka sina avgifter. 
 
5.3 Kommunernas kostnader 
 
När det gäller frågan om vad som är VA-verksamheternas största kostnader fick vi inte så 
bra svar från kommunerna. Vi har därför tittat på det själva i deras ekonomiska rapporter. 
Vissa kostnader gick inte att räkna ut med ledning av deras redovisningar, eftersom de 
inte alltid är så detaljerade.  
 
Överlag kan vi se att kapitalkostnaderna är de högsta kostnaderna i förhållande till deras 
totala kostnader. Informationen vi fått via intervjuerna stämde inte alltid överens med den 
vi själva kom fram till vid våra uträkningar. Förklaringen till det kan vara att vi har räknat 
på olika sätt. När det gäller Borås kommun tycker vi att det är konstigt att begreppet 
”övriga tjänster” inte förklaras då det är deras största kostnadspost.  
 
I enlighet med den nya lagen skulle kommunerna kunna tänka att kostnaderna som har 
störst andel av de totala kostnaderna inom VA-verksamheten är nödvändiga kostnader, 
vilka skall täckas av VA-avgiften. 
 
5.3.1 Direkta och indirekta kostnader 
 
På frågan om vilka direkta kostnader kommunerna har fick vi inte alltid så bra svar. 
Troligtvis var frågan ställd på ett för teoretiskt sätt. Vissa av våra informanter förstod inte 
vad vi ville veta och vi fick förklara oss på plats. Det kan bero på att personerna som vi 
intervjuade jobbar inom olika avdelningar och bara några av dem jobbar med ekonomi. 
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I tabellen 4.8 ser vi att fördelningen av kostnader som hyra och IT var likvärdigt i 
samtliga kommuner. När det gäller central administration däremot ser det annorlunda ut i 
kommunerna. Borås fördelar kostnaden efter omsättning, Mark och Sotenäs efter antal 
tjänster, medan Munkedal har en fast avgift och Tanum fördelar efter uppskattad tid. 
 
Marks och Sotenäs administrationskostnad är beroende av tjänster så ju mer personal de 
anlitar desto högre blir deras kostnader för administrationen och det kan påverka 
resultatet negativt. Resultatet för Munkedal påverkas inte på grund av att de betalar en 
fast summa varje år. Vi vet inte vad avgiften baseras på. 
 
Uppskattad tid kan innebära att de får bära högre kostnader (eller lägre) än de egentligen 
har råd med. Den här formen kan säkert fungera bra så länge uppskattningen 
återuppskattas med jämna mellanrum så att tidsåtgången stämmer hyfsat bra med 
verkligheten.  
 
På intervjuerna kunde vi överlag inte alltid få riktig bra svar från kommunerna angående 
deras kostnader. Därför gör vi här ett eget antagande när det gäller hur vissa indirekta 
kostnader fördelas. Vi tror att det kan vara så att samma fördelningsnyckel används som i 
andra kommuner. Som exempel kan vi nämna pensionskostnader, som kan fördelas i 
antal tjänster eller IT-kostnader, som kan fördelas i datorer, det vill säga efter en 
schablon.    
 
5.3.2 Kapitalkostnader: Avskrivningar 
 
När det gäller kostnaderna hade vi från början läst att VA-verksamheternas största 
kostnader brukar vara kapitalkostnaderna. Därför har vi tittat extra på dem. De uppgifter 
vi fick på intervjuerna stämde inte alltid överens med vad vi själva kom fram till när vi 
tittade i deras årsredovisningar. Frågan är då på vilket sätt kommunerna beräknade 
kapitalkostnaderna och vilka metoder de har vid beräkningarna. Troligen har vi inte 
räknat på samma sätt. 
 
Frågan om vilken avskrivningsmetod som används var ganska svårt att få svar på. Alla 
har svarat på olika sätt och i de ekonomiska rapporterna gick det inte att läsa sig till 
svaret. Vi utgår dock ifrån att den nominella metoden som används i Mark och Munkedal 
är en linjär metod, eftersom den användes i två av de andra kommunerna. Endast en av 
kommunerna använder den reala annuitetsmetoden. Det var den metoden som stött på 
kritik för att den anses leda till för höga avgiftsuttag på sikt. Vi kan ju också se att Borås 
har relativt höga avgiftsuttag när det gäller brukaravgifterna, samt att de har en fond för 
framtida investeringar. Däremot kan vi också se att verksamheten i Borås får ett 
skattebidrag på 25 miljoner som vad vi kan se är till för att täcka driftskostnader, vilket 
talar emot att det skulle finnas något samband. 
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Avskrivningstiderna varierar mellan kommunerna. Ett gemensamt drag man kan hitta är 
att tre av kommunerna säger sig följa rekommendationerna från Svenska 
kommunförbundet. Tanums kommun säger sig även tillämpa komponentavskrivning, 
vilket vad vi kan se leder till att anvisningarna från kommunförbundet inte följs fullt ut. 
 
Marks och Sotenäs kommun anger inte att de följer några rekommendationer. Vid en 
jämförelse av Svenska kommunförbundets anvisningar och Marks avskrivningstider kan 
vi se att de inte heller följer dem när det gäller tiden på VA-ledningarna. Detta var också 
något som Mark hade fått kritik för. Det har påpekats att långa avskrivningstider skulle 
kunna syfta till att hålla taxan på lägre nivå. Sotenäs årsredovisning är väldigt 
knapphändig när det gäller avskrivningar och vi fick inte ut så mycket mer på intervjun 
heller. Vid jämförelsen med kommunförbundets anvisningar kan vi se att de inte följer 
dem när det gäller avskrivning av VA-verk. 
 
5.3.3 Kapitalkostnader: Ränta 
 
Alla kommuner utom Borås använder sig av nominell ränta. Ingen av kommunerna anger 
i sina årsredovisningar om räntan är nominell eller real. Däremot beskriver tre av 
kommunerna hur räntan beräknas. Borås och Sotenäs årsredovisningar saknar den 
informationen.  Frågan är vilka intressenter, förutom nitiska studenter som skulle kunna 
tänkas vilja veta mer än så om räntan? Kanske är det intressant för revisorer och övriga 
intresserade med ekonomiska kunskaper.  
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6. Slutsatser 
 
Detta kapitel innehåller våra svar på de forskningsfrågor vi ställt och våra slutsatser 
från undersökningen som vi utfört under perioden. 
 
6.1 Svar på delfrågorna 
 
6.1.1 Vilka eventuella skillnader finns det i kommunernas sätt att redovisa 
sina vattentjänster? 
 
Skillnaden som vi kunde se mellan kommunerna inom vår studie är att vissa kommuner 
redovisar sina VA-verksamheter separat från andra avdelningar, samt att det finns 
skillnader i vilka nyckeltal som användas inom verksamheten. Utöver detta avviker sig 
fördelning av indirekta kostnader inom VA-verksamheterna. Som exempel beräknas 
kostnaderna för administration olika i kommunerna. Antingen beräknas de som 
driftomsättning eller som antal tjänster eller så finns det en fast avgift att betala. 
Dessutom finns skillnader vad gäller de redovisningsprinciper som kommuner använder 
sig av vid utformningen av de ekonomiska rapporterna.      
 
6.1.2 Vilka kostnader har kommunerna i sin VA-verksamhet och hur 
fördelas de?  
 
Svar på den frågan finns i avsnitt 4.5 under rubriken ”Kostnader inom VA-verksamhet”. 
Bland de största kostnaderna som kommunerna har kan vi nämna kapitalkostnader och 
personalkostnader. Via intervjuerna och undersökning av kommunernas ekonomiska 
rapporter kunde vi sammanställa vilka kostnader som finns inom VA-verksamheten och 
hur de fördelas. Kostnaderna delas på direkta och indirekta kostnader inom respektive 
kommun. Exempel på indirekta kostnader är administration, där fördelningen såg olika ut 
i de olika kommunerna. Kostnader som hyra och personal fördelades däremot på samma 
sätt. Tabell 4.8 ger en beskrivning om fördelning av indirekta kostnaderna inom 
verksamheten.    
 
6.1.3 Varierar avgifter på vattentjänster beroende på kommunernas storlek? 
 
Svar på den frågan presenteras i avsnitt 4.4.9  ”Avgifter”.  Under förberedelserna till vår 
studie har vi sett att avgifterna på vattentjänster kan varieras beroende på olika faktorer. 
Exempelvis; geografiskt läge, kommunernas storlek, hur många och vilken typ av kunder 
som finns inom kommunala gränser.  
 
I vår studie har vi kommit fram till att storleken på avgifterna troligtvis påverkats av 
kommunernas geografi. Här talar vi om den Bohuslänska geografin som består av mycket 
berg som måste sprängas bort då nya ledningar skall dras. 
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Detta ökar investeringskostnaderna och därmed också avgifterna. Avgiftsnivåerna skulle 
också kunna påverkas av hur utspridda kommunernas orter är, vilket gör att kommunerna 
behöver lägga långa ledningar för att kunna koppla vatten till kunderna. Ett exempel på 
det är Borås kommun. Tabell4.5 visar teknisk information om VA-verksamheten och där 
finns uppgifter om längden på kommunernas ledningar. 

  
I tabell 4.1 visas kommunernas antal invånare och yta, i tabellen 4.4 presenteras 
information om antal kunder av varje slag i respektive kommunerna och slutligen tabell 
4.6 visar kommunernas vattentjänstavgifter för år 2009.  
 
6.2 Svar på huvudfrågorna 
 
6.2.1 Existerar det någon redovisningspraxis inom det kommunala 
verksamhetsområdet vatten och avlopp?  
 
Efter den undersökning som vi gjort under perioden har vi kommit fram till att det finns 
många lagar, regler och föreskrifter som kommunerna skall följa vid utformningen av 
sina ekonomiska rapporter. Lagarna går dock inte i detalj in på hur vattentjänster skall 
redovisas och det finns inga heltäckande rekommendationer. 
 
Vad innebär då ordet praxis? Enligt vår egen definition betyder det något som är vanligt 
förekommande, det vill säga hur andra gör. I vår studie har vi kommit fram till att det 
finns stora skillnader när det gäller vad och hur kommunerna redovisar sina ekonomiska 
rapporter. Vi ser ingen enhetlighet i hur kommunerna redovisar. Alla har sin egen lilla 
variant. 
 
Kommunerna i Norra Bohuslän släpper utöver årsredovisningarna ut en Benchmarking-
rapport varje år. Munkedal och Sotenäs är de som väljer att även ta med sin 
Benchmarking-information i sin årsredovisning. Marks kommun har en detaljerad rapport 
där det mesta av informationen har exkluderats från årsredovisningen. Borås har ingen 
separat redovisning för VA-verksamheten alls. 
 
Därmed kan vi ju säga att det blir svårt att göra som alla andra gör om alla gör olika. Ett 
snabbt svar på forskningsfrågan skulle kunna vara: Nej. Fast det kanske inte är helt sant. 
Svaret skiljer sig åt om man går in och tittar på detaljer. 

 
Uppställningarna av resultaträkningar är likartade i kommunerna, men detaljeringsgraden 
skiljer sig åt. I vissa kommuner var resultaträkningarna så pass kortfattade att det inte 
gick att göra några beräkningar med ledning av dem. Balansräkningarna skiljer sig åt på 
det viset att de inte alls finns redovisade i vissa kommuners årsredovisningar. När det 
gäller förvaltningsberättelser ser det också olika ut. Vissa kommuner har sina 
förvaltningsberättelser i sina separata rapporter för VA-verksamheten och andra 
kommuner har ingen förvaltningsberättelse alls i anslutning till den ekonomiska 
informationen om verksamheten som presenteras. I vissa fall finns korta beskrivningar, 
men vi bedömde att de inte kan räknas som förvaltningsberättelser. 
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När det gäller vilka redovisningsprinciper och nyckeltal som kommunerna valt att 
inkludera i rapporterna är det också stora skillnader. Skillnaderna består bland annat i hur 
nyckeltalen beräknas och vilka nyckeltal som kommunerna valt att publicera. 
 
Tittar man på rent redovisningstekniska frågor som exempelvis avskrivningsmetoder och 
räntor kan vi se att det finns en viss överrensstämmelse. De flesta kommunerna använde 
den linjära nominella metoden för avskrivningar och många av kommunerna följer SKL:s 
rekommendationer vad gäller avskrivningstider. När det gäller fördelning av indirekta 
kostnader såg vi att många kommuner redovisade dem på samma eller liknande sätt. Det 
finns dock skillnader. Ett exempel på det är hur administrativa kostnader fördelas.  
 
Svaret på frågan blir således: Nej. 
 
6.2.2 Följer kommunerna den nya lagen om kommunala vattentjänsters 
intentioner?  
 
Utifrån den undersökning som vi gjort har vi kommit fram till att vissa kommuner följer 
lagen och vissa har ännu inte börjat använda lagens krav när det gäller redovisning av 
VA-tjänster.  
 
Det kan finnas flera orsaker till det. För det första kan det bero på att övergångstiden till 
de nya bestämmelserna är två år efter det att lagen trätt i kraft.8 Borås är en av 
kommunerna som inte har hunnit anpassa sin redovisning efter den nya lagen. Orsaken 
till det kan vara att Borås kommun är en stor organisation och det tar lång tid att anpassa 
sig efter nya bestämmelser. Rent allmänt tar det ofta tid för kommuner att agera eftersom 
de är politiskt styrda och därmed kan det finnas många motsägare i styrningen som 
bromsar processen. Beslutsvägarna blir ofta långa och utdragna. (Brorström, Haglund & 
Solli 2005, s. 15) 
 
Den andra orsaken är att kommunernas redovisningar kommer att påverkas ganska 
mycket. Det är mycket som skall ändras. Innan den nya lagens bestämmelser trädde i 
kraft separerade inte alla kommunerna kostnaderna för VA-verksamheterna enligt de 
bestämmelserna som nu börjat gälla i och med kravet på särredovisning.  
 
Just nu upprättar fyra av fem kommuner en separat årsredovisning i någon form för sin 
VA-verksamhet. Det visar att kommunerna följer några av lagens intentioner, men inte 
lagen i sin helhet. Vi tycker att vår undersökning gav ett negativt svar på frågan. Vissa 
kommuner följer lagen mer än andra. Mark och Tanum följer lagen, men däremot följer 
inte kommunerna alla rekommendationer som finns på vattentjänstområdet. Som exempel 
kan vi nämna att det inte finns verksamhetsberättelser för VA-verksamheterna i alla 
årsredovisningar, samt att kommunerna inte alltid redovisar hur alla kostnaderna fördelats 
inom verksamheten. Vi kan säga att kommunerna följer lagen delvis, men som vi skrev 
innan tar det lång tid att anpassa sin verksamhet till nya regler.  
 
 
                                                
8 Kjell Khilberg VA-chef Borås Kommun, Intervju den 20 April 2009 
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7 Avslutning 
 
Det här kapitlet innehåller en diskussion kring vårt eget arbete samt vad vi hade kunnat 
göra annorlunda. Vi reflekterar över om vår studie kan bidra med något till kommunerna 
eller till andra personer som bedriver studier inom vattentjänstområdet. Avslutningsvis 
ger vi förslag på fortsatt forskning. 
 
7.1 Avslutande diskussion 
 
7.1.1 Utvärdering av det egna arbetet 
 
Vi avslutar den här rapporten med att diskutera kring undersökningen. I det här läget kan 
det vara bra att reflektera över hur vårt eget arbete har fungerat (Patel & Davidson 2003, 
s. 134), så därför börjar vi med det. I arbetet med den här uppsatsen stötte vi på vissa 
problem som att avgiftstabeller och annan ekonomisk information varit svårtydda och 
därmed svåra att jämföra. Det har lett till att vi fått göra många egna tolkningar och 
bedömningar vilket givetvis gör vissa delar av vårt resultat mer osäkert. Vi har även stött 
på en del språkliga problem som lett till en hel del merarbete och ett antal missförstånd 
som fått redas ut. Ibland har vi inte haft samma fokus och syn på vad som skall göras. Vi 
tror ändå att många delar av vårt arbete går att använda av andra forskare och studenter 
eftersom vi lagt ner mycket tid på att exempelvis den teoretiska referensramen skall ge en 
bra bild av redovisningen inom vattentjänstområdet som det ser ut idag. Dessutom kanske 
det är möjligt att använda våra slutsatser som en av pusselbitarna då andra studier 
bedrivs. 
 
Några slutsatser som vi kommit fram till i den här studien är att de nyckeltal som 
kommunerna redovisar skiljer sig åt. Kanske kommunerna efter att ha läst vår rapport kan 
börja fundera på hur de skulle kunna anpassa sin redovisning av nyckeltal för att göra 
jämförelser med andra kommuner lättare. De skulle också kunna fundera över om 
framställningen över hur de fördelar sina nyckeltal kan bli tydligare. 
 
Framför allt hoppas vi att den här studien ger kommunerna en bild av hur deras 
ekonomiska rapportering kan uppfattas utanför den egna verksamheten. Möjligtvis har vi 
belyst någon aspekt som de inte tänkt på och som de skulle kunna använda i sina 
planeringar av hur framtida rapporter skall utformas. 
 
7.1.2 Intervjuerna 
 
Det var relativt lätt att hitta kommuner som ville ingå i vår undersökning. Vi upplevde det 
som roligt att det fanns ett sådant intresse! De flesta av våra informanter uttryckte sig 
positivt om att vi skickat frågorna i förväg. Under pågående intervjuer ställdes diverse 
följdfrågor bland annat på grund av att inte alla tolkade våra frågor på samma sätt.   
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Anledningen till det kan vara informanternas olika erfarenheter och perspektiv då de 
jobbar på olika avdelningar. Intervjuerna avslutades med allmänna diskussioner för att ge 
möjlighet att få fram eventuella viktiga saker vi missat. I dessa samtal märktes det att det 
blev lättare för informanterna att slappna av och prata mer fritt och detta blev också 
källan till några av våra följdfrågor. 
 
7.1.3 Vad hade vi kunnat göra annorlunda? 
 
Som vi skrev i empirikapitlet driver samtliga kommuner i vår undersökning sin 
verksamhet i bolagsform. Det är möjligt att vår studie hade påverkats på ett eller annat 
sätt om vi även inkluderat en eller flera kommuner som använder en bolagsform för sitt 
drivande istället. Anledningen till att vi inte gjorde det var dels att vi inte hittat något 
exempel på det inom Västa Götaland. Dessutom var det inte något stort mål med den här 
studien att titta på om redovisningen ser olika ut beroende på om bolaget drivs i 
förvaltnings- eller bolagsform. 
 
7.1.4 Finns det ett bästa sätt att redovisa på? 
 
Till sist undrar vi om det finns ett bästa sätt att redovisa på eller om det som är bäst skiljer 
sig åt i olika situationer? I vissa fall kanske en metod är bäst, andra fall någon annan 
metod. Är det möjligt att skapa en redovisningsmall som stämmer in på alla situationer? 
Den mallen skulle nog få bli ganska omfattande och detaljerad i så fall. Kanske är det 
ändå bättre att ha lite mer övergripande regler som får tolkas? Man kan ha några 
grundläggande nyckeltal som alla räknar på samma sätt för jämförbarhetens skull. Sedan 
får situationsanpassade lösningar tillämpas på detaljnivå. Annars blir det ingen rättvis 
bild av verkligheten. 
 
När det gäller hur och var den ekonomiska informationen presenteras har det varit jobbigt 
att behöva leta efter information på en massa olika ställen, men förståeligt att 
kommunerna inte kan ha med allt i sina årsredovisningar. Exempelvis Marks 
årsredovisning för VA-verksamheten som innehåller 12 sidor med information. Tanums 
kommun hade klämt in all sin VA-information på drygt en sida, men då saknades en 
verksamhetsberättelse. Vi tror att det ändå kan finnas ett värde i att försöka få med så 
mycket information som möjligt i kommunens årsredovisning, om än i komprimerad 
from för överblickbarhetens skull. 
 
Kommunerna själva vill gärna jämföra sig med varandra, särskilt när det gäller taxor. 
Föreningen Svenskt Vatten tillhandahåller statistik, men denna har en del luckor. För att 
användbarheten av statistiken skall bli större bör fler kommuner satsa på att lämna in sina 
siffror så att det finns större chanser att göra bra jämförelser. 
 
Angående kommunernas avskrivningsmetoder och längd anser vi att tydliga riktlinjer 
borde utarbetas centralt. Idag finns en viss vägledning från SKL och vi ser inga hinder till 
att kommuner inte skulle kunna följa dem. Varför inte alla använder dem vet vi inte. 
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Kanske är det beroende av tradition. I Marks kommun hade de nyligen ändrat från 50 till 
75 år och därmed följer de ej riktlinjerna. Frågan är hur mycket längden på 
avskrivningstiden påverkar nivån på taxorna? Är anpassningar av avskrivningstider något 
som används för att hålla taxorna på en viss nivå? 
 
7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under studiens gång har vi stött på några frågor som vi inte hunnit behandla inom ramen 
för den här studien. Ett av de största problemen rör frågorna kring vad som skall räknas 
som drift- och underhållskostnad kontra vad som skall vara investeringskostnad. Enligt 
den litteratur vi tagit del av finns det gränsdragningsproblem här. Fortsatt forsknings 
skulle kunna gräva ner sig i frågor om hur olika inköp skall definieras och redovisas.  
 
Ett annat förslag till fortsatt forskning är att undersöka vad det finns för principer och 
rutiner kring publicering av finansiell information samt hur dessa kan utvecklas. Hur skall 
de ekonomiska rapporterna komma intressenterna till godo? Vad är lämpligt att redovisa 
utöver det som lagen ställer krav på och var skall informationen presenteras? En studie 
skulle också kunna behandla vad som skall inkluderas i en rapport som redovisas avskilt, 
samt vad som menas med att redovisa avskilt.  
 
Ett sista förslag är att göra en jämförande studie angående om vattentjänstverksamheter 
drivs i bolags- eller förvaltningsform. Här finns det troligtvis skillnader i hur 
redovisningen går till och hur den presenteras. En verksamhet som drivs i bolagsform har 
fler regler och lagar att anpassa sig efter än en som drivs i förvaltningsform. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågorna 
 
Intervjufrågor 
 
Sekretess 
Kan vi nämna kommunens namn i arbetet, eller vill ni vara anonyma? 
 
Organisation 
Hur är den kommunala verksamheten organiserad? 
Drivs VA- verksamheten i förvaltningsform eller som ett bolag? 
Ägs VA-anläggningarna av kommunen eller gemensamt med andra kommuner?  
Vem i kommunen har ansvaret för VA-tjänsterna? 
 
Tjänster 
Vilka tjänster erbjuds till kommuninvånarna? 
Utförs tjänster utöver de lagstadgade? 
 
Kunder 
Vilka slags kunder har ni? (Hur kategoriseras de?) 
Hur många kunder av varje slag? 

 
Tekniska frågor 
Hur många mil ledningar har ni? 
Hur mycket vatten producerar ni? 
Hur många procent av producerat vatten når konsumenten? 
Hur lång omsättningstid har kommunen på ledningar? (Hur ofta skall de bytas ut enligt 
plan och hur länge håller de i praktiken?) 
 
VA-lagen 
Vad anser ni om den nya lagen om allmänna VA-tjänster? 
På vilket sätt tycker ni att den nya lagen kommer att påverka er verksamhet? 
 
Redovisning: 
Varför redovisa? 
Vad skall informationen användas till? 
Vilka är intressenter/användare av informationen? 
Vilka principer och metoder styr redovisningen inom kommunen? 
Varför används valda metoder? (Lagkrav / Politisk vilja / annat) 
Vad är redovisarens avsikt att visa? 
 
Finansiering 
Hur finansieras den kommunala VA-verksamheten när det gäller drift och underhåll? 
(Avgifter/skatter?) 
Hur finansieras investeringar? (Lån?) 
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Avgifter 
Hur bestäms avgifterna i kommunen? 
Hur hanteras anslutningsavgifter?  
 
Kostnader 
Vilka är de största kostnaderna inom VA-verksamheten och hur stor andel (i %) utgör de 
 av de totala kostnaderna? 
Vilka kostnader räknar VA-verksamheten som direkta kostnader? 
Vilka kostnader räknar VA-verksamheten som indirekta kostnader? 

(Kostnader som delas med andra verksamheter) 
Hur fördelas de indirekta kostnaderna? Hur stor del av dem får VA-verksamheten bära? 
 
Kapitalkostnader  
Vad har VA-verksamheten för kapitalkostnader?  
Hur stor andel av de totala kostnaderna utgör kapitalkostnaderna? 
 
Avskrivningar 
Avskrivningsmetod? 
Vad baseras avskrivningen på? (anskaffningsvärde / nuanskaffningsvärde?) 
Avskrivningslängd? 
 
Ränta 
Vilken typ av ränta används inom verksamheten? (real / nominell) 
Vad beräknas räntan på? (Bokfört restvärde / återstående skuld?) 
 
Tillgångar: 
Var ligger VA-verksamhetens största värden? Ledningsnät eller VA-verk eller något 
annat? 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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