
 

 

 

UDDEVALLA UTVECKLINGS AB 
KONCERNEN 

Ekonomiskt utfall (mkr) Resultat tom  
Augusti 
 2020 

Budget tom  
Augusti 2020 

Avvikelse mot 
periodiserad 

budget 

Prognos 
helåret 

Uddevalla Utvecklings AB -0,4  -0,5   0,1  -0,6 
Koncernen Uddevalla Energi AB 38,1 46,9  -8,8 49,4 
Koncernen Uddevalla Hamnterminal AB   8,1  2,3   5,8  8,0 
Uddevalla Omnibus AB -0,6 -0,3 -0,3  -0,6 

Uddevalla Turism AB -4,1 -3,0   -1,1  -6,1 

Koncernjustering -0,1  0,0   0,0   0,0 

RESULTAT 41,0 45,4  -4,3  50,1 
 
 

UDDEVALLA UTVECKLINGS AB 
 
Bolagets resultat för perioden är -0,4 mkr, budgeterat 
för perioden var -0,5 mkr.  
Prognosen för helåret är -0,6 mkr och det är 0,1 mkr 
bättre än budgeterat.  
 
Moderbolagets verksamhet består av att äga och för-
valta aktier i dotterbolagen. Syftet är att åstadkomma 
ett optimalt resursutnyttjande genom samordning av 
bolagen.    
 
UDDEVALLA ENERGI AB  
(KONCERNEN) 
 
Periodens koncernresultat före bokslutsdispositioner 
och skatt är 38,1 mkr vilket är 8,8 mkr lägre än budge-
terat. De större avvikelserna är lägre fjärrvärme- och 
el-intäkter (pris och volym), lägre råvaruinköp samt 
lägre kostnad för drift-el och nätförluster. 
 
Prognostiserat koncernresultat före bokslutsdisposit-
ioner och skatt för helåret är 49,4 mkr vilket är 14,4 
mkr lägre än budgeterat. De större avvikelserna är lägre 
el-intäkter (Lillesjö och vattenkraft), lägre avfalls- och 
fjärrvärmeintäkter, lägre el- och bränslekostnader. 
 
Koncernens budgeterade investeringar uppgår till 100 
mkr. Prognosen för 2020 visar på ett lägre investerings-
behov med 12 mkr, dvs. totalt 88 mkr.  
 
Fiberutbyggnadsarbeten pågår på Fräknestranden mel-
lan Ljungskile och Uddevalla. Totalt beräknas anslut-
ning av ca 350 villor/fritidshus. Det är även påbörjat en 
fiberutbyggnad centralt i Uddevalla, runt Söder, där ca 
150 villor och flerfamiljshus ansluts under hösten. Ef-
teranslutningar av fiber har ökat under pandemin, då 
många har arbetat hemifrån och har behov av bra bred-
bandsuppkoppling. 
Under året görs stora investeringar för att förstärka fi-
berstamnätet, dels för redundans och dels för att förbe-
reda för de möjligheter och behov som bedöms uppstå 
när 5G-nätet byggs ut. 
 

Försäljning av elhandel går bra, Under sommaren har 
de första kunderna tecknat avtal i den helt nya elhan-
delsprodukten Portfölj förvaltat elhandelsavtal. Produk-
ten riktar sig till företagare och är en del i satsningen 
att öka andelen på företagsmarknaden i Uddevalla. 
 
Försäljning av solcellsanläggningar går bra. På grund 
av Corona syns dock ett något minskat intresse på 
marknaden.  
 
I början av juli slog åskan ner i en viktig mast för mät-
insamlingen och förstörde antennen. Detta fick till följd 
att 2000 mätvärden inte kunde samlas in den vanliga 
vägen utan fick samlas in via angränsande noder och 
manuell avläsning. 
Händelsen kan göra att det blir svårt att nå mätin-
samlingsmålet för 2020.  
 
Efter att de flesta av landets elnätsföretag överklagat 
sina beslutade intäktsramar för 2020-2023 har EI 
(Energimarknadsinspektionen) inkommit med ett ytt-
rande till förvaltningsrätten. 
EI medger att Wacc-räntan kan höjas men står utöver 
det fast vid innehållet i sina beslut.  
 
I slutet av juni fick Elnät beslutet från EI efter uppfölj-
ningen av intäktsramen för perioden 2016-2019. Beslu-
tet är helt i linje med Elnäts och egna beräkningar. 
I och med det behöver Uddevalla Energi Elnät inte 
sänka taxorna, vilket andra nätbolag tvingats göra, utan 
kan genomföra de taxehöjningar som behövs för att 
fortsätta investera som planerat. 
 
 
 
Produktionen och tillgängligheten har varit stabil i bas-
anläggningarna, Lillesjöverket och Hovhultsverket, un-
der tertialet. Det milda vädret har medfört att fjärrvär-
mekunderna haft mycket lägre behov av värme än bud-
geterat.  
Fjärrvärmetaxan baseras på ett rullande tolvmånaders 
värde där det högsta effektuttaget under ett dygn sätter 
effektabonnemanget för ett år framåt.  
Då det varit extremt milt har effektbehovet varit lägre 
vilket har stor påverkan på intäkterna. Samtidigt har 



 

 

användningen av biobränsle varit mycket lägre vilket 
minskat inköps-kostnaderna.  
 
I samband med den extremt milda vintern har elpri-
serna varit väldigt låga vilket reducerar intäkterna från 
elproduktionen kraftigt. Samtidigt har el som används 
för egenförbrukning i produktionsanläggningarna posi-
tiv effekt på resultatet då dessa kostnader är lägre. 
 
I slutet augusti-september genomförs den årliga under-
hållsrevisionen av Lillesjöverket. Planenligt står an-
läggningen still i ca tre veckor för att utföra dessa un-
derhållsarbeten. Samtidigt genomförs ett stort under-
hållsarbete på ångturbinen. Denna typ av underhållsar-
bete görs vart femte år och innebär ett längre stopp då 
delar av ångturbinen skickas till Tyskland för genom-
gång och reparation. Detta innebär att Lillesjöverket 
inte kan producera el under denna tid. 
 
I början av året genomfördes underhållsaktiviteter på 
pelletsfabriken vilka är kopplade till tillgänglighetsmå-
let och anmälda som garantipunkter till leverantören av 
pelletsfabriken. Under sommaren har diskussioner förts 
med Hekotek som levererat pelletsfabriken vilka lett 
till en uppgörelse där Uddevalla kraft erhållit ett belopp 
kopplat till de brister som angivits som garantipunkter. 
Erhållna medel kommer att nyttjas till att åtgärda dessa 
garantipunkter i egen regi.  
Under tertial två har fabriken levererat med hög pro-
duktionskapacitet och med bra tillgänglighet. Förhand-
ling om framtida avtal med pelletsverksamhetens 
största kund startas i september.  
 
Upphandlingen av omhändertagande av matavfall blev 
överklagad men förvaltningsrätten gav Uddevalla 
Energi rätt och avslog överklagan. Avtalet tilldelades 
Borås Energi & Miljö och innebär en kostnadsbespa-
ring. 
 
Projektet med att tagga kärl startas upp på nytt i början 
av september. 
 
UDDEVALLA HAMNTERMINAL AB  
Koncernens resultat, som även omfattar dotterbolaget 
SwanFalk Shipping, uppgår efter andra tertialet till 8,1 
mkr. Budgeterat resultat för perioden är 2,3 mkr. 
 
Den positiva resultatutvecklingen beror främst på ökad 
import av vindkraft över Uddevalla hamn. Förutom im-
porten av vindkraftverk så har även spannmålshante-
ringen över Uddevalla hamn ökat mer än budgeterat. 
Några godsslag har däremot haft en negativ utveckling 
under första åtta månader, främst p.g.a. den rådande 
pandemin, vilket påverkat den totala godsvolymen över 
hamnen. 
 
De totala godsvolymerna över kaj uppgår efter andra 
tertialet till 674 tusen ton, vilket är en minskning jäm-
fört med budgeterade 726 tusen ton. Därtill kommer de 
godsvolymer som inte skeppas med båt utan enbart 
hanteras och stuffas på terminalen, och sen transporte-
ras med lastbil och tåg.  

 
De externa kostnaderna har ökat mer än budgeterat, 
främst på grund av inhyrda tjänster i samband med 
vindkraftshanteringen, kostnader som sedan vidarefak-
tureras till kunden. 
 
Uddevalla Hamnterminal fortsätter att fokusera mot 
Sörviksområdet som hamnens centrala punkt. Samti-
digt pågår planeringsarbetet för Fröland som framtida 
utvecklingsområde, ett arbete som bedrivs tillsammans 
med Uddevalla kommun. På sikt kommer bolaget 
också avträda ytterligare arrendeytor på det inre hamn-
området, Badö/Bäve, till kommunen. Denna utveckling 
ligger i linje med kommunens områdesplan för området 
och stadens önskan att växa västerut. 
 
Helårsprognosen beräknas i nuläget till 8,0 mkr före 
bokslut och skatt, vilket är en ökning jämfört med 
helårsbudgeten på 3,5 mkr. 
 
Verksamheten i koncernen har bedrivits i enlighet med 
det kommunala ändamålet att förvalta och utveckla Ud-
devalla hamn, utföra hamn- och terminalverksamhet 
samt främja god infrastruktur och logistik i hamnen.  
 
UDDEVALLA OMNIBUS AB  
 
Redovisat resultat för andra tertialet 2020 är i nivå med 
utfallet för motsvarande period föregående år, -0,6 (fö-
regående år -0,6) mkr. I jämförelse med första tertialet 
innevarande år är resultatnivån knappt 0,2 mkr bättre. 
Uddevalla Omnibus fullföljer och presterar, också un-
der en svår period med Covid-19, den plan för (resul-
tat-) utveckling som slogs fast i samband med avveckl-
ingen av Expresstrafiken. Bolagets nettoomsättning re-
dovisas till 76,5 (75,6) mkr.  
 
Uddevalla Omnibus bedriver linjetrafik, som underent-
reprenör till Bivab, för trafikhuvudmannen Västtrafik. 
Bolagets bussar används för stads- och skoltrafiken i 
Uddevalla respektive Uddevalla kommun samt för 
Ronden (region-/sjukresor) och vid anropsstyrd tåger-
sättning. Drygt 70 bussar nyttjas för Omnibus trafikåta-
ganden. Föremålet såväl som ändamålet med av bola-
get utförd verksamhet står väl i överensstämmelse med 
det specifika ägardirektivet som Kommunfullmäktige 
fastställt gällande Omnibus rörelse.   
     
Omnibus samtliga trafikåtaganden är konkurrensutsatta 
och inrymmer rörliga andelar som innefattar såväl 
kvalitetsincitament som ersättning baserade på resande-
utvecklingen. Förfarandet är i kongruens med grund-
läggande principer för Omnibus verksamhet enligt det 
specifika ägardirektivet, av vilket framgår att bolagets 
kollektivtrafikverksamhet ska bedrivas på affärsmäss-
iga grunder.  
 
Trafikhuvudmannen har till följd av Covid-19 sänkt 
den rörliga ersättningen, resandeincitamentet, till ett 
värde motsvarande 85 procent av summan på motsva-
rande vederlag för samma period föregående år. Under 
vanliga omständigheter leder en sänkning av intäkter 



 

 

att kostnadsmassan minskas, till exempel genom att re-
ducera trafikvolymen. Trots väsentlig nedgång av anta-
let resenärer under utbrottet av Covid-19 har bolagets 
linjer trafikerats i enlighet med ordinarie tidtabell. Syf-
tet är att undvika trängsel på bussar och därmed för-
hindra ökad risk för smittspridning.  
    
Bolaget söker aktivt relevanta anbudsförfaranden i 
syfte att expandera verksamheten, både på kort- som 
lång sikt, för att därigenom skapa ytterligare intäkter 
såväl som att generera bidrag till fasta kostnader. Ex-
pansion av rörelsen görs bland annat i syfte att fullgöra 
det avkastningskrav som fastlagts i det specifika ägar-
direktivet. Aktiviteter för tillväxt utförs bland annat ge-
nom medverkan i konkurrensutsatta upphandlingar för 
kollektivtrafik. Alternativ till organisk tillväxt har 
också analyserats och utvärderats. Sist nämnda alterna-
tiv har resulterat i förvärv av branschbolag, Lysekils 
Busstrafik AB. Tillsammans blir den sammanlagda 
verksamheten ett viktigt nav för busstrafiken i Bohus-
län. 
 
Kontroll av kostnader samt flöden i balansräkningen är 
också viktiga faktorer i Uddevalla Omnibus löpande 
processer.  
 
Uddevalla Omnibus arbetar aktivt med att minska mil-
jöpåverkan. Samtliga bussar i bolagets trafik drivs med 
HVO (Hydrogenated Vegetable Oil). HVO är ett förny-
bart drivmedel som är utbytbart mot diesel. 
 
Tillsammans med trafikhuvudmannen Västtrafik har 
Omnibus lanserat eldrivna bussar i Uddevalla stadstra-
fik (2019). Allt för en bättre trafik med renare luft och 
minskat buller. Kollektivtrafiken i Uddevalla stad trafi-
keras nu bara av miljöfordon som hybridbussar eller 
helt eldrivna transportmedel. 
 

UDDEVALLA TURISM AB 

Bolaget har som föremål för sin verksamhet att ut-
veckla, marknadsföra och främja turism och det rörliga 
friluftslivet i Uddevalla kommun genom att bl a er-
bjuda turer med skärgårdsbåtar och vistelse i gästham-
nar, möjliggöra upplevelser på ön Bassholmen, expo-
nera destinationen Uddevalla – hjärtat i Bohuslän digi-
talt via web och sociala medier samt inspirera och 
guida turister rätt när de besöker Uddevalla Turistcen-
ter. Alla verksamheter ska genomsyras av gott värd-
skap!  
 
Besöksnäringen har drabbats hårt av den rådande pan-
demin i världen och vi ser en kraftig minskning gäl-
lande bolagets omsättning p g a vi varit tvungna att an-
passa verksamheten utefter Folkhälsomyndighetens re-
striktioner och således fått pausa vissa båtlinjer, kiosk-
verksamhet och annat som givit oss intäkter tidigare år. 
 
Årsresultatet gör en avvikelse med 1,0 mkr från vårt 
budgeterade resultat. Vi kommer söka statligt omställ-
ningsstöd för sommarens förlust av intäkter och fasta 
kostnader som vi ej kan råda över på kort sikt. 


