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UDDEVALLA UTVECKLINGS AB  
(KONCERNEN) 

 

 

 

 

 

 
 

 
UDDEVALLA UTVECKLINGS AB 
Bolagets resultat för perioden är -0,2 mkr, budgeterat 

resultat för perioden var -0,2 mkr.  

Prognosen för helåret är -0,5 mkr och det är i nivå med 

budgeterat resultat.  

 

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 43,7 mkr vilket är 8,7 mkr högre än budge-

terat. De större avvikelserna är högre fjärrvärmeintäk-

ter och elnätsintäkter för lågspänning, högre råvaruin-

köp och kostnad för förbrukade utsläppsrätter. 

 

Prognostiserat koncernresultat före bokslutsdisposit-

ioner och skatt för helåret är 65,9 mkr vilket är 9 mkr 

högre än budgeterat. De större avvikelserna är högre 

fjärrvärme- och elintäkter (Lillesjö och vattenkraft), 

högre bränslekostnader samt prisjustering av pellets- 

och spånlager. 

 

Koncernens budgeterade investeringar uppgår till 94,5 

mkr. Prognosen för 2021 visar på ett lägre investe-

ringsbehov med 2 mkr, dvs. totalt 92,5 mkr.  

 

Soliditetsmålet 28 % uppfylls under 2021. Räntabilitet 

på totalt kapital bedöms bli 5 % vid årsskiftet. 

 

Uddevalla Energi planerar att under 2021 ansluta ca 

430 nya privatkunder och har ett mål att avtala om 

tjänster med drygt 100 företagskunder.   

 

Den pågående pandemin har inneburit att många fler 

har arbetat hemifrån och överhuvudtaget tillbringat mer 

tid i hemmet. Det har resulterat i många fler förfråg-

ningar efter fiberuppkoppling än tidigare. Stadsnäts-

verksamheten kommer under 2021 bygga tre gånger så 

många efteranslutningar. 

Flera projekt avseende Internet of Things pågår. Avta-

len med Uddevallahem och Destination Uddevalla om 

sensorer för mätning och övervakning fortlöper och 

bedömningen är att intresset för IoT-lösningar växer. 

Främst kommunen och de kommunala bolagen bedöms 

vara viktiga samarbetspartners i dessa projekt.  

 

Nyförsäljning av solanläggningar och laddboxar går 

enligt plan. Under första tertialet såldes några tiotal 

solanläggningar samt 5 laddboxar till villa. 

 

De publika laddstolparna har fungerat väldigt bra. 

Prognoser visar på att elbilsladdningen kommer att öka 

då elbilsflottan i Sverige ökar i ett rasande tempo. 

Snabbladdarna på Kampenhof i Uddevalla och Laxbu-

tiken i Ljungskile har modifierats genom att ta bort typ-

2 uttagen. 

 

Riksdagen antog nya regler för elnätsverksamhet 22 

april 2021. För Uddevalla Energi Elnät är beslutet 

gynnsamt att utnyttja överrullningen under flera peri-

oder. Det extra investeringsutrymmet uppgår till ca 53 

mkr. Elnät kommer även fortsättningsvis säkerställa att 

varje investerad krona skapar kundnytta och rimlig 

elnätstaxa. 

 

Produktionen och tillgängligheten har varit stabil i 

Lillesjöverket och Hovhultsverket under tertialet. Det 

mer normala vädret med en kallare period under febru-

ari har medfört att fjärrvärmekunderna haft större be-

hov av värme än budgeterat.  

Resultat Resultat Budget Avvikelse Prognos Budget Avvikelse

Ekonomiskt utfall mkr 2021-04-30 2020-04-30 2021-04-30 2021-04-30 2021 2021 Helåret

Uddevalla Utvecklings AB (koncernmoderbolag) -0,2 -0,2 -0,2 0,0 -0,5 -0,6 0,1

Uddevalla Energi AB (koncernen) 43,7 35,1 35,0 8,7 65,9 56,8 9,1

Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen) -0,7 2,7 0,5 -1,2 1,5 1,5 0,0

Uddevalla Omnibus AB (koncernen) -0,7 -0,7 -0,7 0,0 1,0 2,1 -1,1

Uddevalla Turism AB -1,5 -1,6 -2,3 0,8 -5,7 -6,4 0,7

Koncernjustering: 

Avrundning - -0,1 - - - - -

Summa UUAB - bolagskoncernen 40,6 35,2 32,3 8,3 62,2 53,4 8,8

Samtliga resultat efter finansiella poster

Samtliga aktier i Uddevalla Utvecklings AB innehas av Uddevalla kommun. I koncernen ingår bolagen Udde-

valla Hamnterminal AB (100 %), Uddevalla Turism AB (100 %), Uddevalla Energi AB (100 %), Uddevalla 

Omnibus AB (100 %). 
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Då det varit kallare än normalt en period har effektbe-

hovet varit högre vilket påverkar intäkterna på effekt-

avgiften positivt. Samtidigt har användningen av 

biobränsle varit större vilket ökat inköpskostnaderna.  

 

För de fossila utsläppen från avfalls- och torveldning 

köps utsläppsrätter. Detta är ett styrmedel för att andra 

bränslen ska användas för produktion av el och värme. 

För avfallets del är det svårt att påverka innehållet av 

fossilt material och här bestäms andelen nationellt av 

Naturvårdsverket.  

 

Det andra bränslet som klassas fossilt är torv som tidi-

gare eldas i Hovhultsverket. Under denna vinter har 

ingen torv eldats i Hovhultsverket vilken har ersatts 

med biobränslen. Detta medför att de fossila utsläppen 

har minskat. Den fria tilldelning av utsläppsrätter som 

erhålls för värmeproduktionen från Hovhultsverket 

kommer i stället att användas för den fossila andelen i 

avfallet på Lillesjöverket. Då marknadspriset för ut-

släppsrätter stigit kraftigt under året och den fria till-

delningen av utsläppsrätter reducerats kraftigt kommer 

detta väl till nytta. 

 

Planering pågår inför det årliga inspektionsstoppet av 

Lillesjöverket i maj. Planenligt står anläggningen still 

cirka ett dygn. Under detta stopp inspekteras anlägg-

ningens status för att kunna utföra ett så bra under-

hållsarbete som möjligt vid den stora underhållsrevis-

ionen under hösten. 

 

Pelletsbranschen har två varma vintrar med överfulla 

lager bakom sig. Den senaste vinterns kyla hjälpte i 

någon mån upp situationen men vi ser alltjämt ett över-

skott av pellets på marknaden. Därtill gör den starka 

sågverkskonjunkturen att spånpriserna pressas. En av 

företagets pelletskunder kommer, troligen, tillfälligt 

pausa pelletsleveranserna. Sammantaget ser vi en 

marknadssituation som kräver stor omsorg för att lyck-

as i. Den tekniska prestandan på fabriken är företaget 

nöjd med.  

Bedömningen är dock att pellets kommer att få en stor 

roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle men 

att det dröjer innan effekterna verkligen kommer. 
 

UDDEVALLA HAMNTERMINAL AB 
(KONCERNEN)  
Koncernens resultat, som även omfattar dotterbolaget 

SwanFalk Shipping, uppgår efter första tertialet till -0,7 

mkr. Budgeterat resultat för perioden är 0,5 mkr. 

Främst intäkterna, men även kostnaderna, ligger under 

budget för perioden. 

 

Den negativa resultatutvecklingen beror på något lägre 

godsvolymer än förväntat över Uddevalla hamn under 

årets första fyra månader. De totala godsvolymerna 

över kaj uppgår till 327 tusen ton, jämfört med budget 

på 340 tusen ton. Främst är det projektgods, t.ex. vind-

kraftimport, som ännu inte startat upp i någon större 

omfattning för året. De flesta projektlasterna för 2021 

beräknas anlöpa hamnen under årets andra, och till viss 

del även tredje, tertial.  

 

Utöver godsvolymerna över kaj så har de volymer som 

enbart hanteras på terminalen, och transporteras in och 

ut ur hamnen med lastbil och tåg, totalt sett haft en 

positiv utveckling. 

Koncernen tror på en bättre resultatutveckling för 

andra, och förhoppningsvis även tredje, tertialet. 

Helårsprognosen beräknas därför i nuläget till 1,5 mkr, 

samma som budget. 

 

Investeringarna för perioden uppgår till 4,8 mkr. I 

första hand är det fyra nya el-truckar som levererats till 

hamnen. Totalt budgeterade investeringar för helåret 

2021 är 33 mkr. 

 

Uddevalla hamn har i egenskap av riksintresse också 

uppdraget att vid behov erbjuda rederier plats för upp-

läggning av fartyg. Mindre fartyg som ligger upplagda 

i hamnen erbjuds i de flesta fall sedan tidigare anslut-

ning till landström. Större fartyg innebär ofta mer 

komplicerade tekniska och elektriska utmaningar. I 

slutet av april kunde bolaget i samarbete med lokala 

leverantörer, bl.a. Uddevalla Energi, även koppla land-

ström till fartyget M/S Saga. 

 

Uddevalla Hamnterminal fortsätter att fokusera mot 

Sörviksområdet som hamnens centrala punkt. Markom-

rådet och infrastrukturen optimeras för att möte framti-

dens krav. Samtidigt fortsätter planeringsarbetet för 

Fröland som framtida utvecklingsområde. Området, 

som numera går under namnet Västra Hamnen, börjar 

ta sin form. Det finns ett antal aktörer som är intresse-

rade av etablering på området. De flesta av dessa eta-

bleringar ligger fortfarande ett antal år framåt i tiden 

men planeringen är uppstartad för att skapa de bästa 

förutsättningarna. På sikt kommer bolaget också av-

träda ytterligare arrendeytor på Badö/Bäve till kommu-

nen. Denna utveckling ligger i linje med kommunens 

områdesplan för området och stadens önskan att växa 

västerut. 

 

Verksamheten i koncernen har under perioden bedrivits 

i enlighet med det kommunala ändamålet att förvalta 

och utveckla Uddevalla hamn, utföra hamn- och termi-

nalverksamhet samt främja god infrastruktur och lo-

gistik i hamnen. 

 

UDDEVALLA OMNIBUS AB 
(KONCERNEN)  

Koncernens redovisade resultat för första tertialet 2021 

uppgår till -0,8 mkr (koncernförhållande förelåg inte 

under samma period föregående år, varvid jämförelse 

avser moderbolagets uppgifter, -0,8 mkr). Årets första 

fyra kalendermånader är regelmässigt en period med 

högre kostnader i jämförelse med efterföljande måna-

der. Nettoomsättning i koncernen uppgår till 67,8 mkr 

(och för moderbolaget samma period föregående år 

39,5 mkr).  

Koncernens bolag bedriver linjetrafik, som underentre-

prenör till Bivab, för trafikhuvudmäns räkning. Bussar 

i verksamheten används för både stads- och skoltrafik 
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samt såväl region- och sjukresor som fordon för an-

ropsstyrd tågersättning. Drygt 140 bussar nyttjas för 

dessa trafikåtaganden. Ändamålet med utförd verk-

samhet är i huvudsak i överensstämmelse med det 

specifika ägardirektivet som Kommunfullmäktige har 

fastställt.        

Trafikåtaganden är, genom upphandling, konkurrensut-

satta och inrymmer till viss del rörliga andelar som 

inkluderar såväl kvalitetsincitament som ersättning 

baserade på resandeutvecklingen. Förfarandet är i sam-

klang med grundläggande principer för verksamheter 

enligt det specifika ägardirektivet, där det framgår att 

bolagets kollektivtrafikverksamhet ska bedrivas på 

affärsmässiga grunder. 

Trots väsentlig nedgång av antalet resenärer under 

utbrottet av Covid-19 har linjetrafiken utförts i enlighet 

med ordinarie tidtabell, med syftet att undvika trängsel 

på bussar och därmed förhindra en ökad risk för smitt-

spridning.      

Bolagen inom koncernen söker aktivt tillämpliga an-

budsförfaranden i syfte att expandera verksamheter, på 

både kort- och lång sikt, för att därigenom skapa ytter-

ligare intäkter såväl som att generera bidrag till fasta 

kostnader. Aktiviteter för tillväxt utförs bland annat via 

medverkan i konkurrensutsatta upphandlingar för trafik 

inom de regionala kollektivtrafikmyndigheternas verk-

samhetsområden, så som det fastställts i det specifika 

ägardirektivet. Också andra alternativ än organisk till-

växt analyseras. 

Vi arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan. I kon-

cernens fordonsflotta finns såväl el- som gasdrivna 

bussar. Övriga fordon i koncernens trafik, såsom hy-

bridfordon i stadstrafik, drivs med HVO (Hydroge-

nated Vegetable Oil). HVO är ett förnybart drivmedel 

som är utbytbart mot diesel.  

Vårt arbete med ekonomiska mål och andra verksam-

hetsmål, för god ekonomisk hushållning, medför att 

resurser hanteras på ett ansvarsfullt sätt respektive att 

våra tjänster utförs till en rimlig kostnad med en hög 

nöjdhet hos våra resenärer som ledstjärna.  

Verksamhetsmålen omfattar arbetsmiljö-, miljö-, kvali-

tets- och trafiksäkerhetsmål. Beträffande kvalitetsindex 

är vår målsättning är att andelen nöjda resenären ska 

utgöra minst 90 procent av antalet resande med våra 

fordon. Enligt tidigare utförda oberoende mätningar har 

kundnöjdheten inte understigit 95 procent hos våra 

resenärer.  

 

UDDEVALLA TURISM AB 
Bolaget har som föremål för sin verksamhet att ut-

veckla, marknadsföra och främja turism och det rörliga 

friluftslivet genom att bl a erbjuda turer med skär-

gårdsbåt, möjliggöra upplevelser på Bassholmen, ex-

ponera destinationen digitalt via web och sociala me-

dier och inspirera och guida turister rätt när de besöker 

Uddevalla Turistcenter. Alla verksamheter genomsyras 

av gott värdskap! 

 

Under första tertialet har bolaget jobbat efter verksam-

hetsplanen att iordningställa skärgårdsbåtarna för sä-

songen. Aktivt jobba ihop med Destination Uddevalla 

och Turistrådet Västsverige för att skapa tydligare 

information och paket med temat vandring, cykling och 

upplev skärgården inför stundande säsong med hemes-

ter!  

 

Covid 19 påverkar självfallet fortfarande bolagets af-

färsområden stort och det är många fasta kostnader 

som bolaget ej kan vidta snabba åtgärder för att 

minska. Prognosen bolaget lämnar för helår är baserad 

på få beställningsturer, begränsat antal på reguljära 

turer. Nivån på övernattande båtar i gästhamnar och på 

Bassholmen är i paritet med 2020. Bolaget har erhållit 

omställningsstöd för förra hösten och vintern samt 

första tertialet 2021 om 400 tkr, haft mindre kostnader 

för reparation och underhåll men har kvar en båt på 

varv ännu varpå detta kommer korrigeras i nästa tertial, 

även lägre avskrivningar än budget och något lägre 

personalkostnader då bolaget ej haft inne någon timan-

ställd personal vilket gör att resultat avviker från bud-

get. 
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Koncernens investeringar 
 

 
  
Under perioden uppgår investeringarna till 23,2 mkr totalt och de större investeringarna återfinns hos Uddevalla Energi 

AB och Uddevalla Hamnterminal AB. Prognosen för helåret visar på ett investeringsbehov på totalt 135,9 mkr, vilket är 

2 mkr lägre än budget för 2021.  

 

Nyckeltal 

 
 

 

Soliditet Långsiktigt mål 2021-04-30 2020-04-30

Prognos    

2021

Budget    

2021

Avvikelse 

helåret

Uddevalla Energi AB (koncernen) 28,0% 31,0% 27,5% 28,0% 28,0% 0,0%

Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen) 35-40% 46,1% 46,1% 45,0% 45,0% 0,0%

Uddevalla Omnibus AB (koncernen) 28,0% 10,2% 22,7% 9,9% 10,5% -0,6%

Räntabilitet på totalt kapital Långsiktigt mål 2021-04-30 2020-04-30

Prognos    

2021

Budget    

2021

Avvikelse 

helåret

Uddevalla Energi AB (koncernen) 7,0% 3,3% 2,7% 5,0% 5,0% 0,0%

Uddevalla Hamnterminal AB (koncernen) 8% (5%) -0,2% 1,6% 1,0% 1,0% 0,0%

Uddevalla Omnibus AB (koncernen) 3,0% 0,4% -0,4% 2,5% 2,1% 0,4%

Soliditet= Justerat eget kapital / totalt kapital

Räntabilitet på totalt kapital= Rörelseresultat + finansiella intäkter / totalt kapital
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RESULTATRÄKNING
Koncernen       Moderbolaget

(Belopp i tkr) 2021-04-30 2020-04-30 2021-04-30 2020-04-30

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 323 621 270 646 335 307

Övriga intäkter 1 906 3 022 - -

325 527 273 668 335 307

RÖRELSENS KOSTNADER   

Råvaror och förnödenheter -85 509 -56 994 - -

Övriga externa kostnader -52 302 -56 858 -362 -295

Personalkostnader -94 811 -78 640 - -

Avskrivningar -48 055 -41 887 - -

-280 677 -234 379 -362 -295

RÖRELSERESULTAT 44 850 39 289 -27 12

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA 

INVETSERINGAR

Resultat från andelar i intressebolag - - - -

Ränteintäkter och liknande resultatposter 277 358 - -

Räntekostnader och liknande resultatposter -4 523 -4 299 -140 -180

-4 246 -3 941 -140 -180

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 40 604 35 348 -167 -168

Skatt -331 -99 - -

-331 -99 0 0

PERIODENS RESULTAT 40 273 35 249 -167 -168
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BALANSRÄKNING
Koncernen Moderbolaget

(Belopp i tkr) 2021-04-30 2020-12-31 2021-04-30 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Patent, licenser, varumärken 6 619 6 585 - -

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 355 689 363 346 - -

Maskiner och inventarier 1 214 434 1 236 920 - -

Pågående nyanläggningar 49 973 42 749 - -

1 620 096 1 643 015 - -

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag - - 140 629 140 629

Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 686 3 686 - -

Uppskjuten skattefordran 7 115 7 399 - -

10 801 11 085 140 629 140 629

Summa anläggningstillgångar 1 637 516 1 660 685 140 629 140 629

Omsättningstillgångar

Varulager 

Råvaror och förnödenheter 4 080 3 496 - -

Varor under tillverkning 36 874 34 276 - -

Färdiga varor och handelsvaror 11 028 34 561 - -

Förskott till leverantörer - - - -

51 982 72 333 - -

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 60 957 140 654 - -

Aktuell skattefordran 5 776 3 853 - -

Övriga fordringar 18 957 27 016 49 7 904

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 79 428 22 290 - -

165 118 193 813 49 7 904

Kassa och bank 11 957 8 185 - -

Summa omsättningstillgångar 229 057 274 331 49 7 904

SUMMA TILLGÅNGAR 1 866 573 1 935 016 140 678 148 533
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BALANSRÄKNING (forts.)
Koncernen Moderbolaget

(Belopp i tkr) 2021-04-30 2020-12-31 2021-04-30 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 13 000 13 000 13 000 13 000

Reserver 190 785 190 785 5 704 5 704

Balanserat resultat inkl årets resultat 246 549 206 276 13 477 13 644

Summa eget kapital 450 334 410 061 32 181 32 348

Avsättningar

Avsättningar för pensioner o liknande 1 159 1 159 - -

Uppskjuten skatteskuld 107 828 107 781 - -

Övriga avsättningar 7 585 7 627 - -

Summa avsättningar 116 572 116 567 - -

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 421 793 428 988 83 842 83 842

Skulder till Uddevalla kommun 636 801 700 708 24 268 24 676

Övriga skulder 44 975 45 047 - -

Summa långfristiga skulder 1 103 569 1 174 743 108 110 108 518

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 34 608 40 386 - -

Förskott från kunder 152 48 - -

Leverantörsskulder 56 671 79 591 333 296

Aktuell skatteskuld - - - 1

Övriga kortfristiga skulder 43 627 60 106 - 7 350

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 61 040 53 514 54 20

Summa kortfristiga skulder 196 098 233 645 387 7 667

SUMMA EGET KAPITAL

OCH SKULDER 1 866 573 1 935 016 140 678 148 533


