
 

 

 

UDDEVALLA UTVECKLINGS AB 
KONCERNEN 

Ekonomiskt utfall (mkr) Resultat tom  
April 
 2020 

Budget tom  
April 2020 

Avvikelse mot 
periodiserad 

budget 

Prognos 
helåret 

Uddevalla Utvecklings AB -0,2  -0,3   0,1  -0,7 
Koncernen Uddevalla Energi AB 35,1 40,3  -5,2 50,2 
Koncernen Uddevalla Hamnterminal AB   2,7  1,2   1,5   3,5 
Uddevalla Omnibus AB -0,7 -0,5 -0,2  -0,5 

Uddevalla Turism AB -1,6 -1,9   0,3  -7,1 

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

RESULTAT 35,2 38,8  -3,5  45,4 
 
 

UDDEVALLA UTVECKLINGS AB 
 
Bolagets resultat för perioden är -0,2 mkr, budgeterat 
för perioden var -0,3 mkr.  
Prognosen för helåret är -0,7 mkr och är då 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 35,1 mkr vilket är 5,2 mkr lägre än budge-
terat. De större avvikelserna är lägre fjärrvärme- och 
el-intäkter (pris och volym), lägre råvaruinköp och 
kostnad för utsläppsrätter samt lägre kostnad för drift-
el och nätförluster. 
 
Prognostiserat koncernresultat före bokslutsdisposit-
ioner och skatt för helåret är 50,2 mkr vilket är 13 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 8 mkr, dvs. totalt 92 mkr.  
 
Just nu pågår fiberutbyggnadsarbeten på Fräknestran-
den mellan Ljungskile och Uddevalla.  
 
I början av året tecknades ett avtal med Uddevallahem 
avseende IoT-tjänster. Uddevalla Energi tillhandahöll 
sensorer för mätning och övervakning av temperatur 
och luftkvalitet i 350 lägenheter. 
 
I enlighet med affärsplanen utvecklas ett portfölj-för-
valtat elhandelsavtal, vilket är en helt ny produkt. Pro-
dukten riktar sig mot företagare och är en del i sats-
ningen att få större andel av företagsmarknaden.  

 
Försäljning av solcellsanläggningar går bra. På grund 
av Coronasituationen ser vi ett något sjunkande intresse 
på marknaden.  
Under tertialet har solerbjudandet utökats genom att 
även erbjuda batterilager. Stödsystemet för batterilager 
är mycket fördelaktigt vilket ger ett stort intresse för 
produkten.  
 
Under mars lanserades ”Laddbox till villa”. Produkten 
är tänkt att ge ett merförsäljningsvärde vid köp av so-
lanläggning men kommer även kunna säljas som singe-
linstallation.  
 
Kabelbyten pågår i samband med att kommunen byg-
ger om Drottninggatan i Uddevalla. 
 
Beredning pågår för att byta ut sju uttjänta nätstationer 
i centrala Uddevalla.  De nya stationerna utrustas med 
motormanövrerade effektbrytare som går att fjärrstyra 
vilket i sin tur ger snabbare felsökning och kortare av-
brott. 
 
Utredning pågår för att utföra en snabb flytt av bolagets 
och Vattenfalls 40kV-ledningar över Rimnersvallen. 
Anledningen är det nya badhuset som planeras att 
byggas under hösten 2021.  
 
Projektet med ombyggnaden av M4 (mottagningsstat-
ion Ljungskile) följer tidplanen och drifttagning är pla-
nerad under våren 2020. Förstudie för ombyggnad av 
M3 (mottagningsstation Forshälla) pågår.  
 
Produktionen och tillgängligheten har varit stabil i bas-
anläggningarna, Lillesjöverket och Hovhultsverket. Det 
milda vädret har medfört att fjärrvärmekunderna haft 
mycket lägre behov av värme än budgeterat.  
Fjärrvärmetaxan baseras på ett rullande tolvmånaders 
värde där det högsta effektuttaget under ett dygn sätter 
effektabonnemanget för ett år framåt. Då det varit ex-
tremt milt har effektbehovet varit lägre vilket påverkar 
intäkterna på effektavgiften. Samtidigt har använd-
ningen av biobränsle minskat. 
 



 

 

För de fossila utsläppen från avfalls- och torveldning 
köps utsläppsrätter vilket 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 fos-
silt är torv som eldas i Hovhultsverket.  
Under våren har tester utförts som visar att torven kan 
ersättas med biobränslen: Det medför att bolagets fos-
sila utsläpp kommer att minska. Detta, i samband med 
strategiska köp av utsläppsrätter, medför att kostnaden 
för inköp av utsläppsrätter minskar under 2020.  
 
Hösten 2019 beslutade regeringen att införa en avfalls-
förbränningsskatt på 75 kr/ton avfall att gälla från den 
1 april. Denna kostnad avses att faktureras vidare till 
avfallsleverantörerna. 
 
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. 
 
Upphandlingen för att bygga en fiskväg förbi K5 
(kraftvärmestationen vid Groröd) är klar. Arbetet plan-
eras starta i augusti.  
 
Pelletsfabriken startades vecka 14 och produktionstak-
ten anpassas efter tillgången på överskottsvärme. Efter-
frågan på pellets är stor och omförhandlingar av avtal 
som genomförts visar att prisbilden pekar uppåt. Samti-
digt stiger även priset på sågspån. 
 
För att hjälpa renhållningens kunder i den rådande Co-
rona-epidemin, i första hand de som bedriver hotell- 
och restaurangverksamhet, erbjuds möjlighet att ändra 
hämtningsintervall alternativt pausa abonnemang.  
Utöver detta har bolaget utökat möjligheten för alla lo-
kala företagare att fördröja betalning genom generösare 
amorteringsplaner och anstånd. Betalningstiden till lo-
kala leverantörer har kortats ned från 30 dagar till 15 
dagar. 
 
UDDEVALLA HAMNTERMINAL AB 
  
Koncernens resultat, som även omfattar dotterbolaget 
SwanFalk Shipping, uppgår efter första tertialet till 2,7 
mkr. Budgeterat resultat för perioden är 1,2 mkr. Både 
intäkter och kostnader ligger över budget för perioden. 
 
Den positiva resultatutvecklingen beror på ökade gods-
volymer över Uddevalla hamn. De totala godsvoly-
merna över kaj uppgår till 385 tusen ton, att jämföra 
med budgeterade 363 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.  
 
Några enstaka godsslag på terminalsidan har haft en 
negativ utveckling under första tertialet, främst p.g.a. 
den rådande pandemin. Samtidigt har vissa andra 

godsslag ökat mer än budgeterat. Främst är det vind-
kraftsimporten över Uddevalla hamn som har haft en 
positiv utveckling under det första tertialet, men även 
spannmålshanteringen har ökat. 
 
Att de externa kostnaderna har ökat mer än budgeterat 
beror främst på inhyrda tjänster i samband med vind-
kraftshanteringen, kostnader som sedan vidarefakture-
ras till kunden. 
 
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 Hamnterminal fortsätter att fokusera mot 
Sörviksområdet som hamnens centrala punkt. Samti-
digt pågår planeringsarbetet för Fröland som framtida 
utvecklingsområde. 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. 
 
Koncernens fortsatta utveckling under året är mycket 
svårbedömd på grund av den pågående Corona pande-
min och dess påverkan på nationell och internationell 
ekonomi. I nuläget sätts därför helårsprognosen till 3,5 
mkr före bokslutsdispositioner och skatt, samma som 
helårsbudget. 
 
UDDEVALLA OMNIBUS AB  
 
Redovisat resultat för första tertialet 2020 uppgår till -
0,7 (i jämförelse med samma period föregående år -1,1) 
mkr. Omnibus nettoomsättning redovisas till 39,5 
(37,3) 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 trafikåtaganden är konkurrensutsatta och in-
rymmer rörliga andelar som innefattar såväl kvalitets-
incitament som ersättning baserade på resandeutveckl-
ingen. Förfarandet är i kongruens med grundläggande 
principer för Omnibus verksamhet enligt det specifika 
ägardirektivet, av vilket framgår att bolagets kollektiv-
trafikverksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grun-
der. 

Trots väsentlig nedgång av antalet resenärer under ut-
brottet av Covid-19 har bolagets linjer trafikerats i en-
lighet med ordinarie tidtabell, med syftet att undvika 
trängsel på bussar och därmed förhindra en ökad risk 
för smittspridning. Trafikhuvudmannen har för samma 
period sänkt den rörliga ersättningen till ett värde 



 

 

motsvarande 85 procent av summan på motsvarande 
incitament för samma period föregående år.    

Bolaget söker aktivt relevanta anbudsförfaranden i 
syfte att expandera verksamheten, på både 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 inom Västtrafiks verksamhetsområde, 
det vill säga så som det fastställts i det specifika ägardi-
rektivet. Också andra alternativ än organisk tillväxt 
analyseras och utvärderas. 

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 genom att bland annat erbjuda turer med 
skärgårdsbåt, möjliggöra upplevelser på Bassholmen, 
exponera 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-
song. Resultatmässigt avviker resultatet 0,3 mkr från 
budget, det beror på att m/s Byfjorden blev kvar på 
varv längre tid än planerat och planerat underhållsar-
bete kommer således belasta nästa tertial.  

Covid 19 påverkar självfallet bolagets affärsområden 
stort och bolaget har många fasta kostnader där det inte 
går att vidta snabba åtgärder för att minska. Prognosen 
som lämnas för helår är baserad på noll intäkter på 
skärgårdsbåtarnas reguljära trafik och beställningstra-
fik, samt noll intäkter på Gästhemmet på Bassholmen, 
noll intäkter i kioskverksamheten, 30 % minskning i 
gästhamnarna. Detta är värsta scenariot, men det finns 
gott hopp om att kunna köra 5 veckor med 30 passage-
rare på de små båtarna under juli och augusti, samt att 
någon ska våga komma och bo på ön. Om det sker 
kommer resultatet bli ca 0,5 mkr bättre än de -7,1 mkr 
som prognosen visar.   


