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- med kunden i centrum och  
kommande generationer i tanken

Tillsammans
skapar vi livskvalitet!

Nässjö Affärsverk AB, NAV, med 126 medarbe-
tare, är ett bolag helägt av Nässjö kommun. Vi 
tillhandahåller tjänster inom fjärrvärme, elnät, 
VA och avfallshantering samt har kraftproduk-
tion i Ramsjöholm. Vi ansvarar även för att 
kommunens gator och parker ger ett tryggt och 
säkert intryck. På uppdrag av Nässjö kommun 
skottar vi snö, sköter gatubelysning, trafikljus, 
parker/grönområden och grönytor på fritids-
anläggningarna. Allt för att Nässjö ska vara en 
trevlig kommun att leva och bo i.

Våra kärnvärden: serviceinriktade -  
effektiva - långsiktiga - framåtriktade

Vi skapar livskvalitet genom att få vardagen 
att fungera för de som lever och verkar i Nässjö 

kommun. Vi arbetar långsiktigt och bidrar däri-
genom till en attraktiv kommun och ett hållbart 
samhälle. Vårt engagemang för miljön är en 
naturlig del av vårt arbete. Vi jobbar med många 
projekt, som bidrar till att vi tillsammans ska 
minska våra utsläpp och påverkan på miljön.

Vår breda kompetens och erfarenhet inom 
många områden samt vår betydelse för Nässjö 
kommun är stor. Vi väger våra beslut och arbetar 
utifrån våra kärnvärden. Vi känner att vi vill och 
kan påverka - idag och för framtiden!

Vår vision

Tillsammans skapar vi livskvalitet! - med kunden 
i centrum och kommande generationer i tanken. 
    

Nässjö Affärsverk AB, NAV, med 126 medarbetare, 
är ett bolag helägt av Nässjö kommun
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VD har ordet… 

 ”En blygsam 
årlig förändring 
kan efter några 
årtionden ha 

skapat en enorm 
förändring” *

 ”Pappa, vi borde äta vegetarisk mat hemma någon 
dag i veckan, det är bättre för miljön”. 

Orden kom från min äldsta dotter vid middagsbordet 
en kväll i november. Jag hade just sett på nyheterna på 
tv om hur hopplöst argumenterande och anklagande 
politiker gjorde tafatta försök att bilda en regering, 
hur år 2018 var på väg att slå sig in på en fjärdeplats 
på listan över världens varmaste år (slagen av 2015, 
2016 och 2017) och om hur regnet vägrade falla över 
vår del av världen, vilket lett till att bevattningsförbud 
återigen införts i vår kommun. Allting verkade gå 
mot det sämre. Hopplöst. Dystert. Men det var något 
i min dotters ord och i sättet hon sa det på som fyllde 
mig med en positiv känsla av framtidstro. Det var inte 
bara så att min dotter är klokare än jag var i samma 
ålder, hon är klokare än vad jag är idag. Medan min 
och min frus planering av matsedeln bygger på att 
överleva ytterligare ett snurr i det tighta veckoliga 
ekorrhjulet vi i familjen har åkpass till, sträcker sig 
min dotters horisont längre än så. Att hitta lösningar 
och att vara positiv. Bra där! Plötsligt dök innehållet 
i Hans Roslings bok ”Factfulness” upp i huvudet. Vi 
människor är duktiga på att se försämringar och syste-
matiskt överdriva negativa intryck av omvärlden samt 
att generalisera och inte se de positiva förändringar 
som faktiskt sker runtomkring oss. Det var nog precis 
det jag gjorde runt middagsbordet, överdrev…tills 
min dotter fick mig på andra tankar. Positiva tankar! 

En blygsam årlig förändring kan efter några årtionden 
ha skapat en enorm förändring*.

Det är min fasta övertygelse att vi i världen redan 
idag gör många saker som är bättre för miljön. Visst, 
tempot behöver ökas, klimathotet måste besegras och 
politiska ledare i världen behöver enas istället för den 
trend som just nu råder. Men ändock, fler vuxna (läs 
undertecknad) tänker nu på kommande generationer. 
Och kommande generationer (läs undertecknads dot-
ter) tänker ännu mer på kommande generationer. Att 
tänka på kommande generationer är för oss på NAV 
en självklarhet. 

Tillsammans skapar vi livskvalitet - med kunden i 
centrum och kommande generationer i tanken!

Vi, 126 fantastiska NAV-medarbetare, har under året 
bland annat producerat 28,5 GWh förnybar el i vår 
kraftvärmeanläggning och 3,6 GWh förnybar el vid 
vår vattenkraftstation i Ramsjöholm. Vi har anslu-
tit 21 nya klimatsmarta fjärrvärmekunder till våra 
fjärrvärmenät i Nässjö och Bodafors. Vi har bytt ut 
2,6 km VA-ledningar, byggt ut VA-nätet i Hansarp/
Skärsboda och samlat in 1107 ton matavfall som 
rötats till biogas. Vi har arbetat vidare med att hitta 
en reservvattenlösning för vår kommun. Vi har byggt 
infrastruktur för det nya bostadsområdet Snuggarp i 
Forserum. Vi har sett till att gräsplanerna på kommu-
nens fritidsanläggningar har varit finare än på väldigt 
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länge. Vi har byggt ut laddinfrastruktur i Nässjö,  
Bodafors, Malmbäck och Forserum och blivit nomi-
nerade till Klimatpriset i Jönköpings län för detta 
initiativ. 

Vi har under året arbetat oförtrutet med personal- och 
kompetensförsörjningsfrågor för att vara en attraktiv 
arbetsgivare i en föränderlig värld. Vår nya kom-
petensförsörjningsplan kommer att leda oss i detta 
arbete. Resultatet från 2018 års medarbetarenkät visar 
att vi är på god väg. 84 % av medarbetarna svarade 
att de trivs bra på NAV, en ökning jämfört med 
tidigare mätningar. Vi har under 2018 lagt grunden 
till ett traineeprogram för utrikesfödda akademiker. 
Programmet startar 2019 och görs i samarbete med 
Arbetsförmedlingen, Nässjö Lärcenter, Eksjö Energi 
AB och Njudung Energi. 

Och allt detta har kunnat kombineras med att pre-
sentera ett bra ekonomiskt resultat för 2018 på 31,8 
Mkr efter finansiella poster. Inräknat i resultatet finns 
försäljningen av vårt aktieinnehav i vindkraftsbolaget 
Bixia ProWin AB. 

Trots allt positivt för 2018 tornar vissa moln upp sig 
på himlen. Elnätsregleringen vittnar om minskade 
intäkter för vårt elnät, vår kraftvärmeanläggning bör-
jar bli gammal och bränslepriserna på flis har en dålig 
trend uppåt. Vattennätet läcker fortfarande alldeles 

för mycket och oron för en ny torr sommar är uppen-
bar. Alltings digitalisering lämnar stora frågetecken 
kring IT-säkerhet. 

Nej, då är det bättre att fokusera på min dotters ord 
och Roslings klokskap. Med en positiv företagskultur 
och viljan att utvecklas bidrar vi på NAV till att göra 
världen lite bättre, varje år. Det är dags att se fram 
emot ett sprakande 2019. Ett 2019 där ett eventuellt 
förvärv av kommunens fiberverksamhet Citynätet i 
Nässjö AB kan ge spännande digitaliseringsmöjlig-
heter för NAV och våra kunder. Där kommunen och 
våra medarbetare fortsätter att växa och där vi till-
sammans njuter i hemmets vrå, på gator och i parker. 
Ett 2019 där jag själv kanske rentav hinner ta mig ur 
ekorrhjulet och googla upp ett smidigt vegetariskt 
recept. För vad gör man inte när man har kommande 
generationer i tanken? 

Patrik Cantby, VD

* Hans Rosling. Factfulness (2018).

ton matavfall

1107
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Hemsidan

• Flest besökare måndagar-lördagar kl. 9-11. 

• Mest besökta sidorna (förutom startsidan): Ändrade 
dagar för sophämtning, Öppettider Boda, Webbka-
mera, Kundservice samt Hämtning – tätort, lands-
bygd, sommarboende, latrin. 

• Antal användare (räknas endast en gång även om 
besökaren kommer in fler gånger): 53 327 (2017: 
39 421) - ökning med 13 906 användare.

• Antalet besökare som använder mobiltelefon ligger i 
topp 55,5% (2017: 48%) , därefter kommer datoran-
vändare 34,9% (2017: 43%) och sist kommer besö-
kare med surfplatta 9,5% (2017: 9%). 

• Under 2018 fortsätter antalet följare på vår facebook-
sida att öka. Under året får vi 366 nya följare och vid 
utgången av 2018 har vi 1 348 följare. 

Händelser/aktiviteter

• För andra året i rad genomförs Bomässan på Stinsen 
Arena i Nässjö, där NAV och Bixia medverkar i ge-
mensam monter i anslutning till övriga verksamheter 
inom kommunkoncernen.  

• I november testar NAV konceptet ”företagsfrukost” 
där inbjudna kunder (hyresvärdar och bostadsrätts-
föreningar) bjuds på frukost och information med 
framtidsutsikter från verksamheterna VA, Energi och 
Renhållning.    Bixia är också med och informerar. 

• Under sommaren och hösten 2018 tar NAV klivet in 
i utbyggnad av laddinfrastruktur i Nässjö kommun. 
Under året lanseras även försäljning och installation 
av laddstolpar till företag, föreningar och privatper-
soner.

•  Fjärrvärmeförsäljningen uppgår till 21 nyanslut-
ningar under året; 9 i Bodafors och 12 i Nässjö. Av 
de totala nyanslutningarna är det fem större före-
tagskunder och 17 privatpersoner som ansluts. Under 
våren genomförs en fjärrvärmekampanj riktad till 
ägare av flerfamiljshus.  Denna får spridning och till-
talar framför allt boende i enfamiljshus. 11 av de 22 
anslutna kunderna får ta del av kampanjpriset. Under 
året säger två villakunder upp sina fjärrvärmeavtal.

•  Den varma och nederbördsfattiga våren gör att vi för 
andra året i rad tvingas kommunicera om låga vatten-
nivåer och uppmana invånarna att vara sparsamma. 
Den ihållande värmen leder till sist till ett bevatt-
ningsförbud i hela kommunen och inför detta också 
kommunikation om detsamma.  

Kommunikation och Marknad 

facebook-följare

1348

Kommunikation och Marknad i korthet
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facebook-följare

Miljöarbete i korthet

Miljöarbete

• I maj 2018 blev NAV miljöcertifierat enligt den 
nya standarden ISO 14001:2015. Två externa 
revisorer som under två dagar granskade miljö-
arbetet i våra verksamheter skriver i sin slutsats 
bl a att

 ”Ledning och personal är mycket engagerade i 
att arbeta med miljöförbättringar. Man har bra 
styrning på sin betydande miljöpåverkan, vilken 
styrs av de lokala verksamhetsplanerna som 
regelbundet följs upp.”

• Uppgradering av affärssystem (Pyramid) till senaste 
 version

• Mobil inloggning för kundportalen ”Dina sidor”    
(på www.nav.se)

• Arbete mot uppfyllande av GDPR och NIS. De nya da-
taskyddsreglerna, GDPR, är till för att skydda enskildas 
grundläggande rättigheter, friheter och rätt till skydd av 
personuppgifter. NIS-direktivet är en europeisk lag som 
syftar till att uppnå en gemensam säkerhetsnivå i samhälls-
kritiska nätverk och informationssystem.

• Mätarbytesapplikation på El och Värme

• Certifiering mot ISO 14001:2015

• Framtagande av kompetensförsörjningsplan för NAVs 
 medarbetare

• Framtagande av nya riskbedömningar för arbetsmiljö

• Nytt kundserviceuppdrag åt Citynätet

Administration & IT i korthet

Administration & IT   
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• Fjärrvärmeförsäljningen uppgår under året till 163 
GWh, vilket är 1 GWh mindre än 2017. Tempe-
raturen ligger strax under det budgeterade nor-
malårets, och utfallet avseende försäljning når 3,6 
GWh under budgeterad volym.

• Under 2018 ansluts 21 nya fastigheter (13 st 2017) 
till fjärrvärmenätet (9 st i Bodafors och 12 st i Näs-
sjö).

• Under 2018 tilldelas NAV 18 441 utsläppsrätter, 
vilket innebär rätt att släppa ut 18 441 ton CO2. 
819 utsläppsrätter används för reglering av egen 
produktion avseende 2017. Försäljning av 18 000 
utsläppsrätter sker, vilket innebär en intäkt under 
2018 på ca 2,7 Mkr.

• Tillgängligheten på våra biopannor är god under 
året. Oljeandelen i kraftproduktionen blir 3,6 %, att 
jämföra med vårt mål om 2%. Den höga oljeandelen 

beror främst på en ovanligt kall februari och mars.

• Arbete med förslag till ny taxe-modell och service-
avtal för fjärrvärme, nya tjänster och värmekoncept 
samt paketerbjudande med fasta priser för installa-
tion av värmeväxlare m.m. pågår under året. 

• Stora revisions- och underhållsarbeten utförs 
främst på turbin och CFB pannan. I underhållet 
av anläggningarna jobbar vi med ett strukturerat 
framåtriktat underhåll av produktionsutrustningen 
för att undvika oplanerade stopp i produktionen. 
Ökad tillgänglighet på pannorna, ökad driftsäkerhet 
och ökad livslängd på utrustningen innebär bättre 
leveranssäkerhet både på kort och lång sikt. 

Fjärrvärme   

Fjärrvärme i korthet

Fjärrvärmeverksamheten om-
fattar produktion och distri-
bution av fjärrvärme till cirka 
1915 st kunder. Verksamhe-
ten bedrivs i Kraftvärmever-
ket i Nässjö samt i mindre 
anläggningar i Bodafors och 
Anneberg.
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NAVs övergripande mål för 2018 innebär att vi ska ha engagerade medarbetare med rätt 
kompetens som ska uppleva NAV som en attraktiv arbetsgivare, samt en personalsam-
mansättning som ska spegla Nässjö kommuns befolkningsstruktur.

Medarbetare i korthet
• Antalet medarbetare uppgår till 24 kvinnor och 

102 män (varav 7 män anställda i Elnät), totalt 126 
anställda.

• Personal och kompetensförsörjning är nyckelfrågor 
för NAVs förmåga att vara ett framgångsrikt företag 
och en attraktiv arbetsgivare i en föränderlig värld. 
Under 2018 tar vi fram en långsiktig kompetensför-
sörjningsplan att jobba vidare med.

• Ett medarbetarskapsprogram med fokus på person-
lig utveckling och ett gott medarbetarskap genom-
förs.

• Ett  ledarutvecklingsprogram som utvecklar rollen 
som ledare och person samt som ambassadör för 
NAV påbörjas.

• Inom ramen för Jobbstrategin, med syfte att minska 
arbetslösheten totalt sett inom Nässjö kommun, 
påbörjar NAV ett projekt med att starta ett trainee-
program för utrikesfödda akademiker. Detta sker i 
samverkan med Arbetsförmedlingen, Njudung En-
ergi och Eksjö Energi. Målsättning är bland annat 
att hitta rätt kompetens bland utrikesfödda akade-
miker,  att skapa bättre integrerade arbetsplatser 

och att skapa förutsättningar för höglandskommu-
nerna att behålla och utveckla befintlig akademisk 
kompetens på höglandet.

• Under året tar vi emot ett flertal studiebesök från 
grundskolan, gymnasieskolan  och folkhögskola.

• Återigen redovisas bra resultat vad gäller frisk-
närvaro, 96,6%, kompetensutveckling 28,4 timmar/
medarbetare i snitt och arbetsbelastning (övertid) 
2,9 %.

• Vi ser över och tar fram nytt förslag till framåtriktat 
friskvårdsarbete för medarbetare på NAV.

• Arbetet med arbetsmiljön pågår fortsatt, under året 
med fokus på riskbedömningar och handlingsplaner 
på varje enhet. Ny rutin för arbetsmiljöronder tas 
fram.

• En medarbetarundersökning genomförs med god 
svarsfrekvens och gott resultat. 85 % svarar på 
enkäten, 84 % trivs bra/väldigt bra och 92 % skulle 
rekommendera NAV som arbetsgivare. Ledarskaps-
index har ökat men arbetsmiljö har försämrats.

 

Medarbetare

frisknärvaro
96,6%
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Entreprenad 

Entreprenad i korthet  
• Avdelningens drifts- och underhållsuppdrag avseende 

gator, parker och ledningsnät fungerar väl.

• Första halvåret 2018 tar vinterväghållning och arbete 
med vattenläckor mycket resurser i anspråk. 

• Under perioden maj - augusti påverkas verksamheten 
av det torra klimatet och bevattningsförbudet, vilket 
gör att arbetet med bevattning av blommor, träd och 
växter kräver resurser och tid. Behovet av gräsklipp-
ning minskar. För att säkerställa tillgången på vatten 
för bevattning tas nya lösningar fram, bland annat 
med en pump i Ingsbergssjön.

• Införandet av uppdraget med fritidsanläggningar är 
tids- och resurskrävande men är ett gott exempel på 
samverkan inom kommunkoncernen. Bland annat 
installeras robotklippare på fotbollsplanerna på samt-
liga berörda anläggningar.

• Under slutet av året tecknas avtal gällande verk-
stadstjänster för samtliga personbilar inom Nässjö 
kommun, även detta ett exempel på samverkan inom 
kommunkoncernen. 

• Under året utförs många projekt  i samverkan med 
Tekniska serviceförvaltningen och övriga avdelningar 
inom NAV. Förnyelse av befintlig infrastruktur 

utförs med utbyte av VA-ledningar enligt NAVs för-
nyelseplan, ombyggnationer av gång- och cykelvägar 
och gator, underhåll av fjärrvärmenäten. 

• Exempel på entreprenader med byggnation av ny 
infrastruktur: 

 Kommunalt VA, fiberkanalisation för Citynätet samt 
mindre elnät för E.On byggs i Hansarp/Skärsboda 
utanför Stensjön. Byggnation av infrastruktur (VA, 
fiberkanalisation, elnät och gata) för det nya bostads-
området Snuggarp i Forserum. Infrastruktur för nytt 
industriområde vid Sörängsrondellen i Nässjö. 

• Behovet av byggnation och förnyelse av infrastruk-
tur är fortsatt starkt. För att möta kundernas behov 
utvecklas avdelningens organisation med en projekt-
enhet. 

• Asfaltsbeläggningar hanteras i relativt stor omfatt-
ning, främst i Bodafors och Nässjö. 

• Följande hanteras också: Planering och genomför-
ande av skötsel av sommarblommor, läcksökning och 
larmhantering på ledningsnät för fjärrvärme och VA, 
skötsel av ventiler på ledningsnäten för VA och fjärr-
värme, arbete för att bidra till att skapa attraktiva 
kommunala fritidsanläggningar med mera.

Entreprenadavdelningen ansvarar 
för utförandet av drift och under-
håll av gator, parker och lednings-
nät för fjärrvärme samt vatten 
och avlopp inom Nässjö kommun.  
Avdelningen genomför också olika 
mark- och anläggningsentrepre-
nader med fokus på ovan nämnda 
områden. Inom avdelningen finns 
även en fordons- och maskinverk-
stad.
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• Ett antal investeringsprojekt genomförs under 
året inom NAV Elnät. Ombyggnation och för-
nyelse av 3 nätstationer samt utbyte av ett 30-tal 
kabelskåp utförs. El- och belysningsnät utförs på 
Nässjö stads exploateringsområden.

• Ett pilotprojekt med ett nytt mätvärdesinsam-
lingssystem utförs och utvärderas för att möta 
nya myndighetskrav när det gäller mätning som 
träder i kraft 2025.

• Arbetet med datatvätt inför övergången till 
elhandlarcentrisk elmarknadsmodell och elhubb 
påbörjas, elhubben förväntas vara i drift 2021.

• Energimarknadsinspektionens förslag på ny 
elnätsreglering för 2020-2023 kommer ha stor 
inverkan på Elnäts resultat. En utredning om vår 
status i nuvarande period (2016-2019) utförs. 

Även utredning kring nya förslaget på elnätsreg-
lering uförs. 

• Driftsäkerheten är god under året, med få drift-
störningar. Den oaviserade avbrottstiden per 
medelkund uppgår till 4,1 min/kund under 2018 
(3,9 minuter under 2017). 

• Elproduktionen i Nässjö kraftvärmeverk och i 
vattenkraftstationen Ramsjöholm uppgår under 
året till 28,5 GWh, vilket är en minskning med 
7,5 GWh jämfört med föregående år. Minsk-
ningen i produktion på KVV  beror på brist på 
biobränsle under vintern där värmeproduktion 
prioriterades. Produktionen i Ramsjöholm är 3,6 
GWh (3,8 GWh). NAVs intäkter från kraftpro-
duktionen uppgår 2018 till 7,3 Mkr (9,6 Mkr).

Elnät och elproduktion i korthet

Verksamheten omfattar anläggning, service och underhåll av ledningsnätet inom Nässjö 
stad, där NAV Elnäts uppdrag är att ansvara för ett väl underhållet och driftsäkert nät.

Elnät och elproduktion

nätstationer har 
byggts om och 

förnyats

3
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Vatten & avlopp i korthet 
• 2 529 m ledning (1 449 m avloppsledning och 1 080 

m vattenledning) förnyas i kommunen.

• Utbyggnad av kommunalt VA i Snuggarp, Forserum 
slutförs.

• Utbyggnad av ledningsnät för kommunalt VA i Han-
sarp/Skärsboda slutförs. 

• Bevattningsförbud införs i mitten av juli till mitten 
av december vilket ger en minskad vattenförbrukning 
under sommarmånaderna motsvarande 15%.

• Utredning fortsätter samt fördjupad regleringsstudie 
och MKN (Miljökvalitetsnormer) avseende reservvat-
tenfrågan.

• Utbyggnad av kommunalt VA i Sörängen påbörjas.

• I övrigt genomförs ett flertal förnyelseprojekt på våra  
vattenverk, avloppsreningsverk och pumpstationer i 
bl.a Nässjö, Äng och Anneberg. Projekten genomförs 
med fokus på modernisering, underhåll och effektivi-
sering av verksamheten.

Renhållning i korthet  
• Uppföljning tillsammans med Nässjö kommun 

 avseende renhållningsordningen (avfallsplan och 
föreskrifter) genomförs.

• Avdelningen omorganiseras

• Ny slamtank med möjlighet till högtrycksspolning 
köps in.

• Sluttäckning av 16 000 kvm på Boda deponi 
 genomförs.

• Landsbygd och fritidshus erbjuds utsortering av 
matavfall.

• Ett pilotförsök avseende fastighetsnära insamling 
(FNI) genomförs. FNI innebär att du sorterar ditt 
avfall där du bor, i ett gemensamt utrymme eller i ett 
eget kärl. 

• Underlag för nytt miljötillstånd på Boda tas fram 
under året.

Renhållning
Renhållningsverksamheten 
omfattar sop- och latrintöm-
ning samt tömning av enskilda 
avloppsanläggningar i Nässjö 
kommun.

VA-verksamheten
ansvarar för produktion och distribution av 
dricksvatten samt omhändertagande och rening 
av avloppsvatten och dagvatten i Nässjö kom-
mun.
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Vision
Tillsammans skapar vi livskvalitet! 
- med kunden i centrum och kommande generationer i tanken

Affärsidé
NAV tillhandahåller och utvecklar produkter och tjänster inom fjärrvärme, 
elnät, kraftproduktion, renhållning samt vatten och avlopp.

NAV ansvarar för att gator och parker är välskötta och ger ett trevligt intryck 
samt genomför mark- och anläggningsentreprenader.

NAV skapar livskvalitet genom att få vardagen att fungera för de som lever 
och verkar i Nässjö kommun. NAV arbetar långsiktigt och bidrar därmed till 
en attraktiv kommun och ett hållbart samhälle.

Prissättningen för NAVs produkter och tjänster medför en sund ekonomisk 
utveckling. 

Utdrag ur Affärsplan 2018, fastställd av styrelsen 2017-06-13

Kärnvärden
Serviceinriktade - Effektiva - Långsiktiga – Framåtriktade

Vatten & avlopp i korthet 
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AVBROTTSTID I ELNÄTET PER MEDELKUND

24
KVINNOR

102
MÄN

(7 MÄN I NAV ELNÄT)

1 638 
TON INSAMLADE  
FÖRPACKNINGAR  

I KOMMUNEN

2 412
SLAMTÖMNINGAR

5 200 000 000 
LITER RENAT AVLOPPSVATTEN

4,1 minINSAMLADE MÄNGDER FARLIGT AVFALL.  
HUSHÅLLENS FARLIGA AVFALL, IMPREGNERAT AVFALL, 

ELEKTRONIK, VITVAROR, BATTERIER OCH ASBEST.

722 ton

96,6%
ÄR MEDARBETARNAS 
FRISKNÄRVARO

28,4 h
KOMPETENSUTVECKLING/  

MEDARBETARE UNDER ÅRET
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5 200 000 000 
LITER RENAT AVLOPPSVATTEN

Fjärrvärme*) och kraftproduktion 2018 2017 2016

Levererad värmeenergi, GWh 150,7 151,7 151,5

Kulvertförluster, GWh 17,9 19,3 19,6

Ansluten värmeeffekt, MW 84 91 90,7

Kulvertlängd, km 104,1 103,7 103,1

Levererad värme, GWh/km kulvert 1,45 1,46 1,53

Producerad elenergi, GWh 24,9 32,2 27,9
*) Avser fjärrvärme i Nässjö tätort om ej annat anges

Levererad värmeenergi GWh, Bodafors/Anneberg 10,6/1,7 10,6 / 1,7 11,1 / 1,6

 

Produktion vattenkraft

Producerad elenergi, GWh 3,6 3,8 2,5

Elnät

Omsatt energi, GWh 164,2 164,6 164,1

Abonnerad effekt, MW 37,5 37,5 37,5

Avbrottstid per medelkund, minuter 4,1 3,9 1,4

Vatten och avlopp

Ledningslängd, km 768 636 633

Producerat renvatten, Mm3 2,0 1,9 2,1

Förbrukat renvatten, Mm3 1,5 1,6 1,7

Renat avloppsvatten, Mm3 5,2 5,7 5,1

Godkända dricksvattenprov, % 95,9 96,5 96

Vattenförluster inkl. internförbrukning, % 25 16 21

Ledningar, antal meter förnyade 2529 4415 3022

Renhållning

Insamlade mängder farligt avfall (ton) 722 675 773

Insamlade mängder vid ÅVC (ton) 4774 6 045 4 975

Insamlade mängder fastighetsnära (ton) 6733 6 725 6 499

Varav matavfall till biologisk behandling (ton) 1107 1 191 1 181

Körsträcka insamling fastighetsnära (km) 75204 77 544 75 100

Insamlade mängder förpackningar i kommunen (ton) 1638 1694 1 670

Slamtömningar, st 2412 2 806 2 777
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Årsredovisning 2018
ÅRSREDOVISNING 2018 för Nässjö Affärsverk AB   
(org.nr. 556038-7044)

Styrelsen och verkställande direktören för Nässjö Affärs-
verk AB får härmed avge årsredovisning och koncernredo-
visning för 2018. 

Förvaltningsberättelse
Verksamhet och ägarförhållanden

Nässjö Affärsverk ABs verksamhet omfattar elproduk-
tion, fjärrvärmeproduktion och fjärrvärmedistribution, 
tillhandahållande av vatten och avlopp, renhållningsverk-
samhet samt utföraransvar för Nässjö kommuns gatu- och 
parkverksamhet. Fjärrvärmeverksamheten är förlagd till 
Nässjö tätort, Bodafors och Anneberg medan övriga verk-
samheter bedrivs i hela Nässjö kommun. 

Nässjö Affärsverk AB ägs till 100% av det av Nässjö kom-
mun helägda Örnen i Nässjö AB. Antalet aktier uppgår till 
30 100 st. Aktiekapitalet uppgår till 30 100 000 kronor.  

Nässjö Affärsverk Elnät AB, som ägs av Nässjö Affärsverk 
AB, bedriver elnätsverksamhet i Nässjö tätort samt viss 
sidoordnad verksamhet. 

Nässjö Affärsverk AB bedriver tillståndspliktig verksamhet 
enligt miljöbalken inom ett antal olika områden. Bolaget 
har sammanlagt ca 50 tillstånd varav de flesta berör verk-
samheterna inom vatten och avlopp samt kraftvärmepro-
duktion. De mest betydande miljöaspekterna är utsläpp 
av kemikalier, t ex i samband med reningsprocesserna 
inom vatten- och avloppsverksamheten samt gatu- och 
parkverksamheten. Utsläpp av bland annat kväveoxider, 
svavel- och koldioxid genereras i samband med egna trans-
porter och kraftvärmeproduktion. 

Bolagets miljöledningssystem certifierades enligt ISO 
14001:2004 under 2009. Sedan 2018 är bolaget certifierat 
enligt den uppdaterade standarden ISO 14001:2015. In-
terna revisioner genomförs vid så kallade miljöronder och 
under 2018 har systemet genomgått en extern revision för 
recertifiering som utfallit med gott resultat.

Uppfyllelse av ändamål och efterlevnad av  
tillämpliga kommunalrättsliga principer

Enligt bolagsordningen är ändamålet med bolaget att en-
ligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande 
svara för nedanstående numrerade verksamheter, varvid 
kundernas behov av driftsäkerhet och service ska tillgo-
doses. Verksamheterna ska bedrivas med god hushåll-
ning och med så liten påverkan som möjligt på den yttre 
miljön. Verksamheterna 3-5 ska bedrivas med iakttagande 
av självkostnadsprincipen, och verksamheterna 2-6 ska 
bedrivas med iakttagande av lokaliseringsprincipen.

1. producera el

2. producera, distribuera och tillhandahålla fjärrvärme

3. producera, distribuera och tillhandahålla dricksvatten 
och omhänderta avloppsvatten

4. ombesörja renhållningsverksamhet

5. på Nässjö kommuns uppdrag ansvara för drift och 
underhåll av det kommunala gatunätet och parkverksam-
heten, samt driva därmed förenlig verksamhet

6. äga rätt att ägna sig åt produktion och förädling av 
biogas baserat på matavfall

I bolagets ägardirektiv har bolagets ändamål ytterligare 
preciserats: I bolaget bedrivna verksamheter har stor 
betydelse för Nässjö kommun och dess invånare. Verk-
samheterna bidrar till att göra Nässjö kommun till en 
framgångsrik och attraktiv kommun, till nytta för både 
kommuninvånare och näringsliv. Ägarrollen är därför 
ett viktigt instrument för Nässjö kommuns ambition att 
påverka och styra utvecklingen i de av bolaget bedrivna 
verksamheterna.

Beaktat den stora påverkan verksamheterna har för Nässjö 
kommuns invånare och näringsliv ska verksamheterna 
bedrivas utifrån ett långsiktigt och driftsäkert perspektiv. 
Med detta följer även att god teknisk praxis ska tilläm-
pas, optimalt resursutnyttjande ska eftersträvas, den yttre 
miljön ska påverkas i minsta möjliga grad och kundens 
behov av tillgänglighet och service ska sättas i första rum.
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Verksamhetsåret 2018
Värme och vattenkraft

Fjärrvärmeförsäljningen uppgick under året till 163 GWh 
vilket är i nivå med 2017. Temperaturen låg strax un-
der det budgeterade normalårets, och utfallet avseende 
försäljning uppgick till 3,6 GWh under budgeterad volym. 
Under 2018 har 21 nya fastigheter (13 st. 2017) anslutits 
till fjärrvärmenätet (9 st. i Bodafors och 12 st. i Nässjö).

Elproduktionen i Nässjö kraftvärmeverk och i vattenkraft-
stationen Ramsjöholm uppgick under året till 28,5 GWh, 
vilket är en minskning med 7,5 GWh jämfört med föregå-
ende år. Minskningen i produktion på KVV  beror på brist 
på biobränsle under vintern där värmeproduktion prio-
riterades. Produktionen i Ramsjöholm var 3,6 GWh (3,8 
GWh). NAVs intäkter från kraftproduktionen uppgick 
2018 till 7,3 Mkr (9,6 Mkr).

Under 2018 tilldelades NAV 18 441 utsläppsrätter, vilket 
innebär rätt att släppa ut 18 441 ton CO2. 819 utsläppsrät-
ter användes för reglering av egen produktion avseende 
2017 (regleras i efterhand). Försäljning av ca 18 000 
utsläppsrätter har skett, vilket inneburit en intäkt under 
2018 på ca 2,7 Mkr.

Tillgängligheten på våra biopannor har varit god under 
året. Oljeandelen i kraftproduktionen blev 3,6 %, att jäm-
föra med vårt mål om 2%. Den höga oljeandelen jämfört 
målsättning beror främst på en ovanligt kall februari och 
mars.

Arbete med förslag till ny taxe-modell och serviceavtal för 
fjärrvärme, nya tjänster och värmekoncept samt paketer-
bjudande med fasta priser för installation av värmeväxlare 
m.m. har pågått under året.

Stora revisions- och underhållsarbeten har utförts främst 
på turbin och CFB-pannan. I underhållet av anläggningar-
na jobbar vi med ett strukturerat framåtriktat underhåll av 
produktionsutrustningen för att undvika oplanerade stopp 
i produktionen. Ökad tillgänglighet på pannorna, ökad 
driftsäkerhet och ökad livslängd på utrustningen innebär 
bättre leveranssäkerhet både på kort och lång sikt. 

Entreprenad

Entreprenadavdelningen har utfört drift och underhåll av 
gator, parker och ledningsnät för fjärrvärme samt vatten 
och avlopp inom Nässjö kommun. Under 2018 tillkom 
entreprenaden yttre skötsel av fritidsanläggningar på 
uppdrag av Kultur- och Fritidsförvaltningen. Avdelningen 
genomför också byggnationer i form av mark- och anlägg-
ningsentreprenader med fokus på ovan nämnda områden. 
Inom avdelningen finns även en fordons- och maskinverk-
stad. 

Avdelningens drifts- och underhållsuppdrag avseende 
gator, parker och ledningsnät har fungerat väl och genom-
förts på ett bra sätt med nöjda beställare. Första halvåret 
2018 tog vinterväghållning och arbete med vattenläckor 
mycket resurser i anspråk. Under perioden maj - augusti 
påverkades verksamheten av det torra klimatet och bevatt-
ningsförbudet. 

Införandet av uppdraget med fritidsanläggningar var tids- 
och resurskrävande men är ett gott exempel på samverkan 
inom kommunkoncernen. Efter genomförd utvärdering 
av hela uppdraget var kunden nöjd men tillsammans iden-
tifierades även möjligheter till fortsatt utveckling. Under 
slutet av året tecknades ett avtal gällande verkstadstjänster 
för samtliga personbilar inom Nässjö kommun, vilket är 
ett annat bra exempel på samverkan inom koncernen så 
att vi gemensamt, långsiktigt och framåtriktat använder 
våra resurser på bästa sätt.

Investeringar har i stort genomförts enligt årets budget 
som i första hand berör fordons- och maskinparken, vilket 
är en strategisk fråga för att säkerställa avdelningens lång-
siktighet och effektivitet samt bidra till ett fossilfritt NAV. 
Utöver fordon och maskiner har investeringar gjorts i fast-
igheten på Anneforsvägen 62 med bland annat ett nybyggt 
maskingarage. 

Under året har många projekt utförts i samverkan med 
Tekniska serviceförvaltningen och övriga avdelningar 
inom NAV. Förnyelse av befintlig infrastruktur har ut-
förts med utbyte av VA-ledningar enligt NAVs förnyelse-
plan, ombyggnationer av gång- och cykelvägar och gator, 
underhåll av fjärrvärmenäten. Behovet av byggnation och 
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förnyelse av infrastruktur fortsätter vara starkt och för att 
möta kundernas behov har avdelningens organisation ut-
vecklats med en projektenhet som ansvarar för utförandet 
av dessa entreprenader. 

Renhållning

Renhållningsverksamheten omfattar sop- och latrintöm-
ning samt tömning av enskilda avloppsanläggningar i 
Nässjö kommun. 

NAV har tillsammans med kommunen gått igenom målen 
i handlingsplanen i avfallsplanen. 

Verksamheten har under året implementerat ett nytt verk-
samhetssystem som innefattar digital karta samt arbets-
order. Detta för att effektivisera hämtningen av avfall och 
tömning av slam från enskilda anläggningar.

Kunderna på landsbygden har under året erbjudits mat-
avfallsinsamling och nu har samtliga hushåll i kommunen 
blivit erbjudna sortering.

Tillståndsansökan för Boda är inskickad till Länsstyrelsen 
för miljöbedömning.

Sluttäckningen av deponin på Boda avfallsanläggning går 
enligt plan. Bolaget erhöll under året tillstånd avseende 
mottagande av ”fines” som konstruktionsmaterial och 
under årets sluttäcktes 16 000 kvm av deponiytan.

Ny toppbeläggning av asfalt inne på Boda har gjorts samt 
ombyggnad av gamla personalbyggnaden. Projektet med 
utbyggnaden av återvinningscentralen fortlöper.

Under året har ny slamtank köpts in till avdelningen som 
nu även kan spola ledningar. 

VA

Under 2018 har utbyggnad av kommunalt VA i Snuggarp 
(Forserum) samt Hansarp/Skärsboda (Stensjön) slutförts. 
Under året påbörjades dessutom anläggning av kommu-
nalt VA i det nya exploateringsområdet Sörängen (Näs-
sjö). 

Ett långsiktigt förnyelsearbete av VA-ledningsnäten i 
Nässjö kommun pågår sedan 2011. Enligt verksamhets-
planen för 2018 ska minst 3 500 m ledning förnyas. Under 
året har 2 529 m förnyats framför allt i Nässjö, Bodafors 
och Forserum (1 449 m avloppsledning och 1 080 m 
vattenledning). Prioriteringsgrunderna utgörs av ålder, 

läckfrekvens och konsekvenser vid avbrott, samt eventu-
ella synergimöjligheter vid gatu- och beläggningsarbeten. 
Förnyelsetakten för 2018 har delvis påverkats negativt av 
de stora nyanläggningsprojekten som genomförs.

Fortsatt utredning samt fördjupad regleringsstudie och 
MKN avseende reservvattenfrågan har pågått under året. 
Den avslutade regleringsstudien visar att tillräckligt med 
vatten finns i Storesjön och Spexhultasjön för att förse 
Nässjö respektive Bodafors och Grimstorp med reserv-
vatten i tillräcklig mängd. Arbetet fortgår i linje med tidi-
gare beslut i NAVs styrelse om att gå vidare in i samråds-
process för reservvatten.

Ett flertal förnyelseprojekt på våra vattenverk, avlopps-
reningsverk och pumpstationer, bl.a. i Nässjö, Äng och 
Anneberg, har genomförts. Detta handlar om projekt för 
modernisering, underhåll och effektivisering av verksam-
heten. 

Bevattningsförbud infördes i hela kommunen mellan juli 
och december med hänsyn till de extremt låga grund- och 
ytvattennivåerna. Förbudet bidrog till en minskad vat-
tenförbrukning under sommarmånaderna motsvarande ca 
15%. 

Elnät

Verksamheten omfattar anläggning, service och underhåll 
av ledningsnätet inom Nässjö stad, där NAV Elnäts upp-
drag är att ansvara för ett väl underhållet och driftsäkert 
nät. 

Ett antal investeringsprojekt har genomförts under året 
inom NAV Elnät. Ombyggnation och förnyelse av tre nät-
stationer samt utbyte av ett 30-tal kabelskåp har utförts. 
El- och belysningsnät har utförts på Nässjö stads exploate-
ringsområden.

Ett pilotprojekt med ett nytt mätvärdesinsamlingssystem 
har utförts och utvärderats för att möta nya myndighets-
krav när det gäller mätning som träder i kraft 2025. Arbe-
tet med datatvätt inför övergången till elhandlarcentrisk 
elmarknadsmodell och elhubb har påbörjats, elhubben 
förväntas vara i drift 2021.

En utredning om verksamhetens status i nuvarande 
intäktsramsperiod (2016-2019) är utförd. Även utredning 
kring nya förslaget på elnätsreglering är utförd. Energi-
marknadsinspektionens förslag på ny elnätsreglering för 
2020-2023 kommer ha stor inverkan på Elnäts resultat. 
Beräkningsmodellen för intäktsramen för denna period 
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kommer troligtvis minska bolagets resultat med flertalet 
miljoner kronor per år. Det är dock fortfarande juridiska 
processer igång som inte är avgjorda, och som kommer 
påverka möjligheterna för bolaget att få nyttja sin intäkts-
ram.

Driftsäkerheten var god under året, med få driftstörning-
ar. Den oaviserade avbrottstiden per medelkund uppgick 
till 4,1 min/kund under 2018 (3,9 minuter under 2017). 

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick 2018 till 300,1 Mkr 
(305,6 Mkr) vilket är en minskning med 5,5 Mkr jämfört 
med 2017. Omsättningsminskningen kan främst härledas 
till värmeverksamheten, där omsättningen minskade med 
ca 11 Mkr jämfört fg år, främst beroende på en återbetal-
ning av energiskatt som påverkade fg års nettoomsättning. 
Även VA minskade sin omsättning, där minskningen på 
ca 1 Mkr beror på minskad försäljning. Elnät och Entre-
prenad ökade sin nettoomsättning med ca 3 Mkr vardera, 
främst beroende på högre taxa respektive ökad andel jobb. 

Rörelsekostnaderna har ökat med ca 13 Mkr jämfört med 
2017. Största förändringarna är inom råvaror och förnö-
denheter (8 Mkr) respektive personalkostnader (7 Mkr). 
Inom råvaror och förnödenheter utgör bränslekostnader 

för värmeverksamheten den största delen av ökningen, 
medan ökade personalkostnader beror på fler anställda 
och generella löneökningar. 

Resultatet efter finansiella poster för koncernen uppgick 
till 31,8 Mkr (36,8 Mkr). Värmeverksamhetens resultat 
avvek från fg år med ca -11 Mkr. Detta beroende på fg 
års återbetalning av energiskatt (6 Mkr) samt årets svåra 
bränslesituation med ökade priser på bränsle. Det har 
under 2018 skett en försäljning av aktieinnehavet i Bixia 
ProWin AB, som gav ett positivt resultat om ca 5,5 Mkr, 
något som lyfter koncernresultatet.

Lönsamhet, soliditet och likviditet 

Avkastningen på totalt kapital uppgick 2018 i koncernen 
till 4% (6%) medan avkastningen på justerat eget kapital 
efter avdrag för schablonskatt uppgick till 6% (7%). Mot-
svarande avkastning i moderbolaget uppgick till 4% (5%) 
respektive 5% (6%). Koncernens soliditet uppgick 2018-
12-31 till 47% (47%) och moderbolagets till 45% (44%). 
Koncernens behållning av likvida medel uppgick 2018-12-
31 till 112,7 Mkr (110,0 Mkr). 

Investeringar och finansiering

Den sammanlagda summan för koncernens investeringar i 
materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick 
2018 till 70,2 Mkr (66,7 Mkr). 33,7 Mkr av denna summa 
avser investeringar inom moderbolagets VA-verksamhet. 
Värmeverksamhetens investeringsvolym uppgick till 16,3 
Mkr. Samtliga investeringar har finansierats med eget 
kapital. Koncernens samlade räntebärande låneskuld 
uppgick 2018-12-31 till 229,8 Mkr (229,8 Mkr). Samtliga 
lån som är upptagna i bank/kreditinstitut är upptagna av 
moderbolaget med kommunal borgen som säkerhet. Den 
genomsnittliga räntenivån uppgick 2018-12-31 till 2,21 % 
(1,86 %). Den genomsnittliga räntebindningen uppgick 
vid samma datum till 4,09 år (2,82 år). I december 2017 
förtidsinlöstes ränteswapar uppgående till 70 Mkr, med 
en direkt resultateffekt 2017 om -4,1 Mkr. Under januari 
2018 tecknades nya swapar uppgående till 50 Mkr.

Framtid och risker 2018

Vi står inför en energiomställning med fossilfri fordons-
flotta och klimathot. Framtidsfrågorna inom energibran-
schen är många och diskussioner pågår inte minst inom 
EU-kommissionen. I Sverige kom under januari 2017 
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Energikommissionens slutbetänkande med bland annat 
energiöverenskommelsen. Där behandlas bland annat 
skatter för vattenkraft och kärnkraft samt nya energikrav 
vid byggnation. Vilken påverkan myndighetsarbetet i EU 
och Sverige får återstår att se först när arbetet har kon-
kretiserats. På Nässjö Affärsverk AB (NAV) är miljöfrågor 
ständigt i fokus. Målet om ett fossilfritt NAV driver på 
arbetet med att göra fjärrvärmeproduktionen fossilfri och 
att successivt byta ut fordonsparken mot fossilfria alterna-
tiv. Viss utbyggnad av publik laddinfrastruktur har skett 
senaste året och paket för hemladdning har tagits fram till 
NAVs kunder. 

Energimarknadsinspektionens nya förslag till elnätsregle-
ring är avsedd att minska kundernas elnätsräkning, men 
risken är stor att det sker på bekostnad av förnyelse av 
befintliga anläggningar men också på bekostnad av  kom-
mande investeringar som kan behövas i takt med att mer 
förnybar elproduktion byggs ut och smarta elnät blir en 
realitet. NAV behöver bevaka denna utveckling noggrant. 
Sannolikt kommer sänkta intäktsramar för perioden 
2020-2023 få en betydande påverkan på bolagets resultat 
och uppfyllandet av ägardirektiven. 

En gränslös nordisk elmarknad har varit på den politiska 
dagordningen under en längre tid. Ett arbete pågår därför 
syftande till att ta fram regler och tillvägagångssätt för att 
tidigast 2020 ha en gemensam nordisk slutkundsmarknad. 
Syftet med den så kallade elhandlarcentriska modellen är 
bland annat att slutkunden ska ha en huvudsaklig kon-
taktpunkt, elhandelsföretaget, och att samfakturering av 
nät- och elhandelsavgifter ska ske. Ytterligare motiv till 
förändringen är att stärka slutkundens ställning på el-
marknaden genom att öka konkurrensen. Framöver kom-
mer NAV att behöva allokera resurser till detta i nuläget 
osäkra arbete.   

Fjärrvärmeaffären är starkt bidragande till NAVs goda 
resultat. Stora reinvesteringar sker fortlöpande på fjärrvär-
menätet och i produktionsanläggningarna men antalet nya 
kunder per år sjunker. Det är av yttersta vikt att fjärrvär-
meaffären analyseras och att en flerårsplan för ekonomin 
tas fram utifrån olika scenarier. I synnerhet då kraftvär-
meanläggningen inom kort nått sin tekniska livslängd och 
investeringar behövs för att få den att hålla ytterligare 
15-20 år. En framtida investering i en ny panna är kapi-
talkrävande och kommer få stor påverkan på företagets 
finansiering och resultat.

NAVs förnyelseplan inom VA-ledningsnätet fortskrider 
enligt plan. Planen stipulerar en årlig förnyelsetakt om 
3500 meter VA-ledningar. Prioriteringsgrunderna kom-
mer fortsatt utgöras av ålder, läckfrekvens och konsekven-

ser vid avbrott samt möjligheter till synergieffekter vid 
planerade gatu- och beläggningsarbeten. Kvaliteten vid 
förnyelse av VA-ledningarna är en riskfaktor varför egen-
kontroll och kvalitetssäkring har högsta prioritet. Även 
samordning med övriga ledningsägare och gatuarbeten är 
i fokus för att nå en resurseffektiv förnyelse av infrastruk-
turen.

NAVs styrelse har tagit beslut om att arbetet med reserv-
vattenfrågan ska fokuseras på Storesjön i kombination 
med Spexhultasjön. En sådan lösning kan lösa reservvat-
tenfrågan för Nässjö, Bodafors och Grimstorp. Under 
2019 genomförs ett samrådsförfarande och författande av 
eventuell ansökan om vattendom. Beroende på inkomna 
synpunkter kan arbetet komma att försenas. Fondering 
för framtida reservvatten uppgår per årsskiftet till ca 35 
Mkr. Till detta ska läggas avsatt belopp om ca 35 Mkr som 
endast finns avsatt i VA-redovisningen, och därmed inte 
visas i den externa redovisningen. Sammantaget finns 
alltså i investeringsfonden för reservvattentäkt ca 70 Mkr. 

Den under 2017 inkomna förfrågan från moderbolaget 
Örnen i Nässjö AB om omfördelning av lån från NAV till 
systerbolaget Linden är inte längre aktuell. Istället erbju-
der ägaren NAV att köpa aktierna i systerbolaget Citynä-
tet i Nässjö AB från moderbolaget Örnen i Nässjö AB, en 
affär på 22,1 Mkr. Beslut i frågan tas i NAVs styrelse och i 
kommunfullmäktige under våren 2019. 

Under kommande år kommer stort fokus fortsatt ligga 
på digitalisering, som ett verktyg för att möta framtidens 
utmaningar och möjligheter. För att dra nytta av digitali-
seringens fulla potential kommer NAV kommande år satsa 
resurser för att förbättra och effektivisera arbetet i våra 
verksamheter, utan att ge avkall på IT-säkerheten. 

Risken att drabbas av cyberattacker, dataintrång eller 
sabotage blir allt mer överhängande. För att kunna säker-
ställa drift och leverans av samhällsviktiga tjänster har EU 
tagit fram det så kallade NIS-direktivet. Syftet med NIS-
direktivet är att fastställa en hög nivå på säkerhet i nätverk 
och informationssystem. NAVs arbete med uppfyllande av 
NIS-direktivet fortsätter framöver. 

NAVs ränterisk uppstår genom långfristig upplåning. 
Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter företaget för 
ränterisk avseende kassaflöde vilket delvis neutraliseras av 
kassamedel med rörlig ränta. NAV har som policy att ha 
en räntebindningstid på mellan 1 och 7 år. Företaget an-
vänder derivatinstrument för att säkra viss riskexponering. 
För att minimera riskutsattheten ytterligare anlitas extern 
kompetens för rådgivning. 
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Ekonomisk utveckling i sammandrag  
Koncernen 2018 2017 2016 2015 2014

Resultaträkning (tkr)

Nettoomsättning 300 083 305 581 283 038 267 217 259 838

Resultat efter avskrivningar 30 745 47 875 39 835 44 346 41 061

Resultat efter finansiella poster 31 805 36 770 30 753 35 761 32 742

Finansnetto 1 060 -11 105 -9 082 -8 585 -8 319

Balansräkning (tkr)

Balansomslutning 915 151 880 414 842 503 835 189 813 291

Eget kapital 429 091 413 991 399 984 382 137 360 470

Investeringar 70 198 66 689 61 866 58 298 50 702

Nyckeltal (%)

Finansiell balans

Balanslikviditet 194 140 141 232 221

Soliditet 47 47 47 46 44

Genomsnittlig skuldränta 1,6 3,5 3,2 2,7 2,6

Lönsamhet 

Avkastning på totalt kapital 4 6 5 5 5

Avkastning på eget kapital efter skatt 6 7 6 8 7

Vinstmarginal före finansiella kostnader 13 16 14 17 16

Rörelsemarginal 10 16 14 17 16
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Definitioner av nyckeltal

Förändring av eget kapital
    

 

Aktiekapital Reservfond  Fritt eget kapitalModerbolaget

Vid årets ingång 30 100 635 12 065

Årets resultat  
 

6 839
 

Vid årets utgång 30 100 635
 

18 904
 

 
   

Koncernen
 

Aktiekapital Övrigt tillskjutet
kapital

 

Annat eget kapital
inkl. årets resultat

Vid årets ingång 30 100 635 383 256 

Årets resultat 15 100

Vid årets utgång 30 100 635 398 356

Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående medel utgörande:

Balanserade vinster:  12 065 302,05

Årets vinst: 6 838 874,05

Till årsstämman förfogande stående medel: 18 904 176,10

Disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning:  18 904 176,10

Balanslikviditet
Totala omsättningstillgångar i relation till kortfristiga 
skulder. 
 
Soliditet 
Eget kapital i relation till balansomslutningen. 
 
Genomsnittlig skuldränta 
Räntekostnader i relation till genomsnittliga kort- och 
långfristiga skulder. 
 
Avkastning på totalt kapital 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i relation till 
genomsnittlig balansomslutning.

Avkastning på eget kapital efter skatt 
Resultat efter finansiella poster med avdrag för scha-
blonmässig skatt (22,0%) i relation till genomsnittligt 
eget kapital. 
 
Vinstmarginal före finansiella kostnader 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i relation till 
årets bruttoomsättning (nettoomsättning minus faktu-
rerade punktskatter). 
 
Rörelsemarginal 
Rörelseresultat i relation till årets nettoomsättning. 
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RESULTATRÄKNING, Koncern och Moderbolag (tkr)

 Not

1

  Koncernen          Moderbolaget

Rörelsens intäkter 2018 2017 2018 2017

Nettoomsättning 2 300 083 305 581 260 669 267 356

Aktiverat arbete för egen räkning 8 956 7 865 7 214 6 502

Övriga rörelseintäkter 3 4 791 4 987 5 056 5 246

Summa rörelseintäkter 313 830 318 433 272 939 279 104

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -104 100 -96 198 -83 777 -78 773

Övriga externa kostnader 4,5 -46 852 -51 267 -48 335 -52 554

Personalkostnader 6 -79 977 -73 036 -75 041 -68 762

Av- och nedskrivningar av 
anläggningstillgångar

7 -52 156 -50 057 -43 407 -41 553

Summa rörelsekostnader -283 085 -270 558 -250 560 -241 642

RÖRELSERESULTAT 9 30 745 47 875 22 379 37 462

Resultat från finansiella investeringar 8

Ränteintäkter och liknande resultatposter  7 005 1 043 7 005 1 042

Räntekostnader och liknande resultatposter -5 945 -12 148 -5 945 -12 148

  

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 31 805 36 770 23 439 26 356

Bokslutsdispositioner

Koncernbidrag, erhållna - - 12 200 14 300

Koncernbidrag, lämnade -18 000 -19 000 -18 000 -19 000

Bokslutsdispositioner, övriga 10 - - -10 800 -21 000

RESULTAT FÖRE SKATT 13 805 17 770 6 839 656

Skatt 11 1 295 -3 762 - -

ÅRETS RESULTAT 15 100 14 008 6 839 0
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BALANSRÄKNING, Koncern och Moderbolag (tkr) 
 

 Not
        Koncernen                  Moderbolaget

TILLGÅNGAR 1,12,32 2018 2017 2018 2017

Immateriella anläggningstillgångar

Nyttjanderätt 13 4 738 5 637 4 738 5 637

Summa immateriella anläggningstillgångar 4 738 5 637 4 738 5 637

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 14 104 212 108 506 103 421 107 704

Ledningsnät och andra tekniska anläggningar 15 559 678 545 738 499 174 482 608

Inventarier, transportmedel, maskiner och verktyg 16 34 123 28 180 28 193 20 877

Pågående nyanläggning 7 644 4 294 7 644 4 294

Summa materiella anläggningstillgångar 705 657 686 718 638 432 615 483

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 17,18 - - 48 590 48 590

Andelar i intresseföretag 17,19 572 572 572 572

Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 4 340 4 393 4 340 4 393

Andra långfristiga fordringar 92 98 92 98

Summa finansiella anläggningstillgångar 5 004 5 063 53 594 53 653

Summa anläggningstillgångar 715 399 697 418 696 764 674 773

Omsättningstillgångar

Råvaror och förnödenheter 7 643 5 766 7 643 5 475

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 21 646 17 154 21 544 17 103

Fordringar i koncernföretag 5 290 5 228 7 398 15 004

Fordringar Nässjö kommun 17 202 14 310 16 346 13 632

Aktuell skattefordran 321 - 239 -

Övriga fordringar 564 2 642 564 2 642

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 34 424 27 929 25 005 23 844

Summa kortfristiga fordringar 79 447 67 263 71 096 72 225

Kassa och bank

Koncernkonto samt kassa och bank 22 112 662 109 967 55 692 54 514

Summa omsättningstillgångar 199 752 182 996 134 431 132 214

SUMMA TILLGÅNGAR 915 151 880 414 831 195 806 987
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BALANSRÄKNING, Koncern och Moderbolag (tkr) 
 

 Not
        Koncernen                  Moderbolaget

TILLGÅNGAR 1,12,32 2018 2017 2018 2017

Immateriella anläggningstillgångar

Nyttjanderätt 13 4 738 5 637 4 738 5 637

Summa immateriella anläggningstillgångar 4 738 5 637 4 738 5 637

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 14 104 212 108 506 103 421 107 704

Ledningsnät och andra tekniska anläggningar 15 559 678 545 738 499 174 482 608

Inventarier, transportmedel, maskiner och verktyg 16 34 123 28 180 28 193 20 877

Pågående nyanläggning 7 644 4 294 7 644 4 294

Summa materiella anläggningstillgångar 705 657 686 718 638 432 615 483

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 17,18 - - 48 590 48 590

Andelar i intresseföretag 17,19 572 572 572 572

Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 4 340 4 393 4 340 4 393

Andra långfristiga fordringar 92 98 92 98

Summa finansiella anläggningstillgångar 5 004 5 063 53 594 53 653

Summa anläggningstillgångar 715 399 697 418 696 764 674 773

Omsättningstillgångar

Råvaror och förnödenheter 7 643 5 766 7 643 5 475

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 21 646 17 154 21 544 17 103

Fordringar i koncernföretag 5 290 5 228 7 398 15 004

Fordringar Nässjö kommun 17 202 14 310 16 346 13 632

Aktuell skattefordran 321 - 239 -

Övriga fordringar 564 2 642 564 2 642

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 34 424 27 929 25 005 23 844

Summa kortfristiga fordringar 79 447 67 263 71 096 72 225

Kassa och bank

Koncernkonto samt kassa och bank 22 112 662 109 967 55 692 54 514

Summa omsättningstillgångar 199 752 182 996 134 431 132 214

SUMMA TILLGÅNGAR 915 151 880 414 831 195 806 987

BALANSRÄKNING, Koncern och Moderbolag (tkr) 

Not        Koncernen                  Moderbolaget

EGET KAPITAL OCH SKULDER 1,12,32 2018 2017 2018 2017

Eget kapital (Moderbolaget) 23,24

Bundet eget kapital

Aktiekapital - - 30 100 30 100

Reservfond - - 635 635

Summa bundet eget kapital - - 30 735 30 735

Fritt eget kapital

Balanserat resultat - - 12 065 11 409

Årets resultat - - 6 839 656

Summa fritt eget kapital - - 18 904 12 065

Summa eget kapital - - 49 639 42 800

Eget kapital (Koncernen)

Aktiekapital 30 100 30 100 - -

Övrigt tillskjutet kapital 635 635 - -

Annat eget kapital inkl årets resultat 398 356 383 256 - -

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 429 091 413 991 - -

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar över plan - - 415 953 405 153

Avsättningar

Avsättningar 25 11 265 11 691 11 265 11 691

Uppskjuten skatt 26 100 550 101 844 - -

Summa avsättningar 111 815 113 535 11 265 11 691

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 27 229 812 184 812 229 812 184 812

Skulder till Nässjö kommun, exploateringslån 28 6 522 6 522 6 522 6 522

Övriga långfristiga skulder 29 35 137 31 207 35 137 31 207

Summa långfristiga skulder 271 471 222 541 271 471 222 541

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 45 000 0 45 000

Leverantörsskulder 26 245 31 176 23 872 27 912

Skulder till moderföretag 18 000 19 000 18 000 19 000

Aktuell skatteskuld 0 97 0 132

Övriga skulder 30 22 271 5 550 6 832 4 950

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 36 258 29 524 34 163 27 808

Summa kortfristiga skulder  102 774 130 347 82 867 124 802

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 915 151 880 414 831 195 806 987
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KASSAFLÖDESANALYS, Koncern och Moderbolag (tkr)

Not 2018 2017 2018 2017

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansnetto 31 805 36 770 23 439 26 356

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 33 46 078 49 757 37 330 41 254

Betald skatt 0 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital

77 883 86 527 60 769 67 610

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

Förändring av varulager -1 876 -223 -2 167 43

Förändring av kundfordringar -4 493 1 299 -4 442 1 076

Förändring av kortfristiga fordringar -7 692 -7 172 5 570 -12 453

Förändring av leverantörsskulder -4 932 8 451 -4 040 7 821

Förändring av kortfristiga skulder 23 361 -3 712 6 005 2 333

Kassaflöde från den löpande verksamheten 82 251 85 170 61 695 66 430

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -70 198 -66 689 -65 459 -61 247

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 130 0 130 0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 5 575 0 5 575 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -64 493 -66 689 -59 754 -61 247

Finansieringsverksamheten

Ökning (+)/minskning (-) av långfristiga skulder 3 931 4 698 3 931 4 698

Ökning (-)/minskning (+) av långfristiga fordringar  6 13 6 13

Erhållet koncernbidrag - - 14 300 8 500

Utbetalt koncernbidrag -19 000 -8 000 -19 000 -8 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -15 063 -3 289 -763 5 211

ÅRETS KASSAFLÖDE 2 695 15 192 1 178 10 394

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 109 967 94 775 54 514 44 120

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 112 662 109 967 55 692 54 514

Koncernen Moderbolaget
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Aktiverat arbete för egen räkning
Posten avser nedlagd arbetstid värderad till direkt lön 
och sociala avgifter samt, i förekommande fall, material 
samt omkostnadspåslag. 

Varulager
Varulagren har värderats till det lägsta av dess anskaff-
ningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansda-
gen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräk-
nade försäljningspris minskat med försäljningskostnader.   

Intäkter
Inkomster redovisas till verkligt värde av vad företaget 
fått eller kommer att få in. Det innebär att företaget 
redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabe-
lopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt 
vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. An-
slutningsavgifter intäktsförs vid tidpunkten för anslut-
ningen, dock bortsett från anslutningsavgifter från VA-
monopolet, vars redovisning förklaras nedan.

Pågående tjänsteuppdrag
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som 
intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras 

eller förbrukas. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, 
tas i balansräkningen upp till det beräknade fakture-
ringsvärdet av utfört arbete, och redovisas i posten öv-
riga fordringar om uppdragen utförs på löpande räkning. 
Om uppdragen utförs mot ett på förhand överenskom-
met pris redovisas posten i råvaror och förnödenheter 
samt pågående arbeten för annans räkning. 

Redovisning av anläggningsavgifter från  
VA-monopolet
Från och med 2014 hanteras anläggningsavgifter som 
avser att täcka investering genom att dessa periodiseras 
och intäktsförs successivt och i takt med att investerings-
utgiften kostnadsförs (avskrivning).

Immateriella tillgångar  
Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvär-
den med avdrag för planenlig avskrivning. Företaget 
redovisar internt upparbetade immateriella anläggnings-
tillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att 
samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt 
upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras 
och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjande-
period, under förutsättning att kriterierna i BFNAR 
2012:1 är uppfyllda.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR FÖR KONCERNEN  
OCH MODERBOLAGET

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas i enlighet med BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräk-
nas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till 
anskaffningsvärden där inget annat anges.

Båda bolagen i NAV-koncernen har tryggat sina pensions-
åtaganden via försäkring, varför några avsättningar för 
pensioner ej redovisas i balansräkningen.  

Redovisning av koncernbidrag
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en 
bokslutsdisposition i resultaträkningen.
Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat före-
tagets aktuella skatt.

Koncernredovisning

Koncernredovisningen baseras på följande förhållanden:

Företag Ägare Säte Antal aktier Kapitalandel Bokfört värde

Nässjö Affärsverk AB Örnen i Nässjö AB Nässjö 30.100 100% 30.100 tkr

Nässjö Affärsverk Elnät AB Nässjö Affärsverk AB Nässjö 14.000 100% 14.000 tkr

Koncernen Moderbolaget

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med gäl-
lande rekommendationer innebärande bland annat att 
bokslutsdispositioner och obeskattade reserver ej redovisas 
i koncernens resultat- och balansräkning. Obeskattade 
reserver delas i koncernbalansräkningen upp i uppskjuten 
skatt (21,4% 2018 - 22,0% 2017) och i bundna reserver. 
Koncernredovisningen avseende dotterbolagen har gjorts 

enligt den så kallade förvärvsmetoden. 
Intressebolaget Norra Smålands Energi AB, vilket till 28% 
ägs av Nässjö Affärsverk AB, har ej konsoliderats i kon-
cernredovisningen med tanke på bolagets ringa betydelse 
för koncernens totala ekonomi. Norra Smålands Energi 
ABs egna kapital uppgick 2018-12-31 till 3 841 tkr (3 775 
tkr) och resultatet 2018 till 66 tkr (66 tkr). 
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar en-
ligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker 
linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn 
till eventuellt väsentligt restvärde.
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har 
skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter 
bedömts vara väsentlig. Från och med 2014 har dessa till-
gångar därför delats upp i komponenter vilka skrivs av 
separat. 

Fordringar och skulder
Kundfordringar har upptagits till de belopp varmed de 
beräknas inflyta. Osäkra kundfordringar har värderats 
utifrån inkassoföretagets pågående inkassoärenden vid 
bokslutstillfället. Fordringar äldre än sex månader anses 
som osäkra till 100%, en princip som antogs 2010. 
Övriga fordringar har upptagits till balansdagens nomi-
nella värden. Skulder har upptagits till balansdagens nomi-
nella värden.

Finansiella instrument
Samtliga finansiella instrument värderas och redovisas uti-
från anskaffningsvärden i enlighet med reglerna i kapitel 
11 i BFNAR 2012:1. För att uppnå en effektiv och flexibel 
hantering av ränterisken används finansiella derivatinstru-
ment, s.k. ränteswapar. Hanteringen av dessa sker i enlig-
het med de riktlinjer och ramar som fastställts i gällande 
finanspolicy. Instrumentet innebär att räntebindning och 
kapitalbindning frikopplas från de enskilda lånen vilket 
ger bolaget möjligheter att, när som helst, förändra ränte-
bindningstiden och därmed anpassa skuldportföljen efter 
förändringarna på räntemarknaden. Ränteswaparna be-
traktas som ett säkringsinstrument innebärande att räntes-
waparnas anskaffningsvärde aldrig får överstiga summan 
av underliggande låneportfölj.   Per bokslutsdagen uppgår 
utestående ränteswapavtal till 155,0 Mkr (225,0 Mkr).

Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en 
ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den 
säkrade posten som överensstämmer med företagets mål 
för riskhantering. Dessutom krävs att säkringsförhållan-
det förväntas vara mycket effektivt under den period för 
vilken säkringen har identifierats samt att säkringsförhål-
landet och företagets mål för riskhantering och riskhante-
ringsstrategi avseende säkringen är dokumenterade senast 
när säkringen ingås.

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasing-
avtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resul-
taträkningen linjärt över leasingperioden.

Utsläppsrätter
Utsläppsrätter är immateriella rättigheter. Till den del rät-
tigheterna är avsedda att innehas i mer än ett år sker redo-
visning under immateriella anläggningstillgångar, i övriga 
fall sker redovisning under omsättningstillgångar.
Anskaffning av utsläppsrätter sker antingen genom köp el-
ler genom tilldelning. Tilldelade utsläppsrätter erhålls utan 
vederlag och redovisas vid anskaffningstidpunkten till 
verkligt värde såsom ett statligt bidrag. Rättigheter som är 
redovisade bland omsättningstillgångar är värderade till 
det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. 
Förändringen mellan anskaffningsvärdet och försäljnings-
värdet vid avyttring av utsläppsrätter resultatförs vid av-
yttringstillfället.

Skulder för överuttag från VA-monopolet
Moderbolagets monopolverksamhet inom vatten lyder 
under lagen om allmänna vattentjänster. Verksamheten 
ska enligt lagen tillämpa självkostnadsprincipen vilket 
innebär att intäkter maximalt får redovisas motsvarande 
för verksamheten nödvändiga kostnader. Om kunderna 
under räkenskapsåret fakturerats mer än
de nödvändiga kostnaderna uppstår ett ”överuttag”. Ett 
överuttag kan nyttjas för täckande av högst tre år gamla 
underuttag, fonderas för framtida nyinvesteringar eller 
återbetalas till kunderna inom tre år. Den i VA-särredovis-
ningen redovisade investeringsfonden är legalt att betrakta 
som skulder till kundkollektivet vilket medför att de även 
ska redovisas i moderbolaget och koncernen. Under 2014 
har styrelsen beslutat att från och med räkenskapsåret 
2014 börja redovisa över- eller underuttag i moderbolag 
och koncernen.  Investeringsfonden redovisas bland övriga 
långfristiga skulder. 

Avsättning till deponi
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tred-
je man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare 
räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra el-
ler sannolika till sin förekomst, men oviss till belopp eller 
till den tidpunkt då de ska infrias. 
Avsättning till avslutning och återställning av deponi löses 
upp vartefter återställningsarbetet utförs. Avsättningen 
omprövas varje balansdag och justeras så att den återspeg-
lar den aktuella bästa uppskattningen av det belopp som 
krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. En jus-
tering av tidigare redovisade avsättningsbelopp redovisas 
i resultaträkningen. Eventuella överskott eller underskott 
återförs eller belastar renhållningskollektivet genom att 
kommande års taxor korrigeras.  
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Not 2 Nettoomsättning 2018 2017 2018 2017
Elnät 47 703 45 761 - -
Värme 113 113 124 056 114 913 126 541
Vatten och avlopp 55 802 56 478 55 802 56 478
Renhållning 26 456 25 507 26 456 25 507
Entreprenadverksamhet 54 823 51 850 56 135 52 537
Vattenkraft 906 1 153 906 1 153
Övrig verksamhet 1 280 776 6 457 5 140
Summa 300 083 305 581 260 669 267 356

Not 3 Övriga intäkter 2018 2017 2018 2017
Statsbidrag 219 320 219 320
Disponerad och upplöst avsättning, Boda 
avfallsanläggning

425 265 425 265

Realisationsvinst 71 14 71 14
Tilldelade utsläppsrätter 2 786 1 218 2 786 1 218
Försäkringsersättning 104 1 805 70 1 805
Övrigt 1 186 1 364 1 485 1 623
Summa 4 791 4 987 5 056 5 246

Not 4 Arvode till revisorer 2018 2017 2018 2017
Deloitte AB
Revisionsuppdrag 92 95 78 80
Andra uppdrag - - - -
Summa 92 95 78 80

Not 5 Leasing 2018 2017 2018 2017
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 1 323 tkr för mo-
derbolaget och 1 903 tkr för koncernen. Framtida leasingavgifter, för icke 
uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år 1 798 782 1 102 720
Senare än ett år men inom fem år 215 713 696 672
Summa 2 013 1 495 1 798 1 392

Not 6 Personalkostnader 2018 2017 2018 2017
Medelantal anställda
Kvinnor 22 21 22 21
Män 98 96 91 89
Summa 120 117 113 110

Personalkostnader
Löner, ersättningar och förmåner, 
Styrelse, vVD och VD

2 104 2 079 2 069 2 031

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning  eller annat 
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Koncernen Moderbolaget

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER, RESULTATRÄKNING (tkr)



 Årsredovisning 2018       30    

                              
                  Koncernen

                               
  Moderbolaget

Löner och ersättningar, övrig personal 51 971 47 128 48 658 44 297

Sociala avgifter, Styrelse, vVD och VD 651 1 279 640 1 265

Därav pensionskostnader 400 632 400 632

Sociala avgifter, övrig personal 21 177 19 565 19 860 18 385

Därav pensionskostnader 3 380 4 837 3 106 4 550

Övriga personalkostnader (utbildning, företags-
hälsovård m.m.)

4 073 2 985 3 813 2 784

Summa 79 976 73 036 75 041 68 762

Avgångsvederlag m.m.

Vid uppsägning av VD från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader samt en engångsersättning 
motsvarande sex månadslöner. Enligt anställningsavtalet gäller tre månaders uppsägningstid från VDs sida.
Antal ledamöter och suppleanter i bolagsstyrelsen uppgår till tjugo personer. Av dessa är tre kvinnor.
Företagsledningen, dvs ledningsgruppen, består av åtta personer. Av dessa är en kvinna.

  

Not 7  Avskrivningar av anläggningstillgångar 2018 2017 2018 2017

Avskrivningar av immateriella  
anläggningstillgångar

899 930 899 930

Avskrivningar av byggnader och  
markanläggningar

5 901 5 930 5 890 5 916

Avskrivningar av ledningsnät och tekniska  
anläggningar

37 366 35 921 31 450 30 132

Avskrivningar av inventarier, transportmedel, 
maskiner och verktyg

7 989 7 276 5 168 4 576

Summa 52 156 50 057 43 407 41 553

Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas historiska anskaffningsvärden samt på dess beräknade  
nyttjandeperioder. Årliga värdeminskningsavdrag har tillämpats enligt följande:

Inventarier med ett anskaffningsvärde understigande 20 000 kr aktiveras ej.

Not 8 Resultat från finansiella investeringar 2018 2017 2018 2017

Finansiella intäkter

Ränta kundfordringar 60 57 60 56

Utdelning på aktieinnehav 1 419 816 1 419 816

Vinst vid försäljning av långfristiga  
värdepappersinnehav

5 522 0 5 522 0

Övriga finansiella intäkter 4 170 4 170

Summa 7 005 1 043 7 005 1 042

Finansiella kostnader

Ränta långfristiga lån 5 025 7 092 5 025 7 092

Borgensavgift, Nässjö kommun 920 919 920 919

Realiserat swap-resultat 0 4 137 0 4 137

Summa 5 945 12 148 5 945 12 148

Immateriella anl.tillg.   20 %

Byggnader        2-7 %

Markanläggningar    5 %

Övriga tillgångar   3-20 %
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      Koncernen

                              
  Moderbolaget

Löner och ersättningar, övrig personal 51 971 47 128 48 658 44 297

Sociala avgifter, Styrelse, vVD och VD 651 1 279 640 1 265

Därav pensionskostnader 400 632 400 632

Sociala avgifter, övrig personal 21 177 19 565 19 860 18 385

Därav pensionskostnader 3 380 4 837 3 106 4 550

Övriga personalkostnader (utbildning, företags-
hälsovård m.m.)

4 073 2 985 3 813 2 784

Summa 79 976 73 036 75 041 68 762

Avgångsvederlag m.m.

Vid uppsägning av VD från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 12 månader samt en engångsersättning 
motsvarande sex månadslöner. Enligt anställningsavtalet gäller tre månaders uppsägningstid från VDs sida.
Antal ledamöter och suppleanter i bolagsstyrelsen uppgår till tjugo personer. Av dessa är tre kvinnor.
Företagsledningen, dvs ledningsgruppen, består av åtta personer. Av dessa är en kvinna.

  

Not 7  Avskrivningar av anläggningstillgångar 2018 2017 2018 2017

Avskrivningar av immateriella  
anläggningstillgångar

899 930 899 930

Avskrivningar av byggnader och  
markanläggningar

5 901 5 930 5 890 5 916

Avskrivningar av ledningsnät och tekniska  
anläggningar

37 366 35 921 31 450 30 132

Avskrivningar av inventarier, transportmedel, 
maskiner och verktyg

7 989 7 276 5 168 4 576

Summa 52 156 50 057 43 407 41 553

Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas historiska anskaffningsvärden samt på dess beräknade  
nyttjandeperioder. Årliga värdeminskningsavdrag har tillämpats enligt följande:

Inventarier med ett anskaffningsvärde understigande 20 000 kr aktiveras ej.

Not 8 Resultat från finansiella investeringar 2018 2017 2018 2017

Finansiella intäkter

Ränta kundfordringar 60 57 60 56

Utdelning på aktieinnehav 1 419 816 1 419 816

Vinst vid försäljning av långfristiga  
värdepappersinnehav

5 522 0 5 522 0

Övriga finansiella intäkter 4 170 4 170

Summa 7 005 1 043 7 005 1 042

Finansiella kostnader

Ränta långfristiga lån 5 025 7 092 5 025 7 092

Borgensavgift, Nässjö kommun 920 919 920 919

Realiserat swap-resultat 0 4 137 0 4 137

Summa 5 945 12 148 5 945 12 148

Not 9 Koncerninterna transaktioner   

Mellan Nässjö Affärsverk AB och dotterbolaget Nässjö Affärsverk Elnät AB har  
följande försäljning förekommit under året:
Inköp från NAV Elnät AB 3 689 tkr (2% av rörelsekostnad exkl. avskrivning)
Försäljning till NAV Elnät AB 8 171 tkr (3% av nettoomsättning)
Transaktioner i koncernen har baserats på självkostnadsprissättning varför några internvinster ej har förekommit. 

Not 10 Bokslutsdispositioner 2018 2017 2018 2017

Avskrivning utöver plan - - 10 800 21 000

Summa 10 800 21 000

Not 11 Skatt 2018 2017 2018 2017

Uppskjuten skatt -1 295 3 762 - -

Summa -1 295 3 762 - -

Redovisat resultat före skatt 13 805 17 770 6 839 656

Skatt enligt gällande skattesats (22%) -3 037 -3 909 -1 528 -144

Övriga ej avdragsgilla kostnader -56 -70 -55 -59

Ej skattepliktiga intäkter 1 528 217 1 528 217

Omvärdering uppskjuten skatt (22%-21,4%) 2 793 - - -

Under året utnyttjade underskottsavdrag 67 - 55 -14

Redovisad skattekostnad 1 295 -3 762 0 0

Uppskjuten skattefordran, avseende underskottsavdrag och skillnad mellan bokförings- och skattemässiga 
avskrivningar, bedöms ej som väsentlig till belopp samt bedöms inte utnyttjas inom nära framtid och redo-
visas därför ej i balansräkningen.

Not 12 Uppgift om moderföretag

Namn
Örnen i Nässjö AB

Org.nr
556620 9010

Säte
Nässjö

Not 13  Immateriella anläggningstillgångar 2018 2017 2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 10 081 10 081 10 081 10 081

Inköp under året - - - -

Försäljning/utrangering/omklassificering under 
året

- - - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 081 10 081 10 081 10 081

Ingående avskrivningar -4 444 -3 514 -4 444 -3 514

Försäljning/utrangering/omklassificering under 
året

- - - -

Årets avskrivningar -899 -930 -899 -930

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 343 -4 444 -5 343 -4 444

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 4 738 5 637 4 738 5 637
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Not 14 Byggnader och mark 2018 2017 2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 170 337 155 131 169 326 154 120

Inköp under året 1 606 15 206 1 606 15 206

Försäljning/utrangering/omklassificering under året - - - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 171 943 170 337 170 932 169 326

Ingående avskrivningar -61 832 -55 902 -61 623 -55 707

Försäljning/utrangering/omklassificering under året - - - -

Årets avskrivningar -5 900 -5 930 -5 889 -5 916

Utgående ackumulerade avskrivningar -67 732 -61 832 -67 512 -61 623

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 104 212 108 506 103 421 107 704

Not 15 Ledningsnät och andra tekniska anläggningar 2018 2017 2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 1 086 727 1 036 267 911 054 865 002

Inköp under året 51 308 50 460 48 017 46 052

Försäljning/utrangering/omklassificering under året - - - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 138 034 1 086 727 959 071 911 054

Ingående avskrivningar -540 990 -505 069 -428 447 -398 315

Försäljning/utrangering/omklassificering under året - - - -

Årets avskrivningar -37 367 -35 921 -31 450 -30 132

Utgående ackumulerade avskrivningar -578 357 -540 989 -459 897 -428 447

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 559 678 545 738 499 174 482 608

Not 16 Inventarier, transportmedel, maskiner och verktyg 2018 2017 2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 125 614 118 129 87 739 81 289

Inköp under året 13 933 7 485 12 485 6 450

Försäljning/utrangering/omklassificering under året - - - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 139 547 125 614 100 224 87 739

Ingående avskrivningar -97 435 -90 158 -66 863 -62 287

Försäljning/utrangering/omklassificering under året - - - -

Årets avskrivningar -7 989 -7 277 -5 168 -4 576

Utgående ackumulerade avskrivningar -105 425 -97 435 -72 031 -66 863

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 34 123 28 179 28 193 20 877

Not 17 Uppgifter om aktier och andelar i dotter- och intresseföretag

Företag Organisationsnummer              Säte Aktier, st Kapital- 
andel

Aktie-
kapital

Dotterföretag till Nässjö Affärsverk AB

Nässjö Affärsverk Elnät AB 556526-1459                Nässjö 14 000 100% 14 000 000

Företag Organisationsnummer              Säte Aktier, st Kapital- 
andel

Bokfört 
värde (kr)

Intresseföretag till Nässjö Affärsverk AB

Norra Smålands Energi AB 556190-7980                Nässjö 840 28% 95 699

                              
                  Koncernen

                               
  Moderbolaget
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Not 17 Uppgifter om aktier och andelar i dotter- och intresseföretag

Företag Organisationsnummer              Säte Aktier, st Kapital- 
andel

Aktie-
kapital

Dotterföretag till Nässjö Affärsverk AB

Nässjö Affärsverk Elnät AB 556526-1459                Nässjö 14 000 100% 14 000 000

Företag Organisationsnummer              Säte Aktier, st Kapital- 
andel

Bokfört 
värde (kr)

Intresseföretag till Nässjö Affärsverk AB

Norra Smålands Energi AB 556190-7980                Nässjö 840 28% 95 699

Not 18 Andelar i koncernföretag 2018 2017 2018 2017

Nässjö Affärsverk Elnät AB - - 48 590 48 590

Summa - - 48 590 48 590

Not 19 Andelar i intresseföretag 2018 2017 2018 2017

Norra Smålands Energi AB (värdering enligt not 19) 96 96 96 96

Aktieägarlån, Norra Smålands Energi AB 476 476 476 476

Summa 572 572 572 572

Not 20 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2018 2017 2018 2017

Andel i VÄRMEK, 33 andelar 15 15 15 15

Bixia AB, 30 200 aktier 4 325 4 325 4 325 4 325

Bixia ProWin AB, 52 602 aktier 0 53 0 53

Summa 4 340 4 393 4 340 4 393

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2018 2017 2018 2017

Upplupna försäljningsintäkter 29 978 24 817 20 611 20 805

Övriga förutbetalda kostnader 4 446 3 112 4 394 3 039

Summa 34 424 27 929 25 005 23 844

Not 22 Koncernkonto

Koncernen ingår i Nässjö kommuns finansiella koncernkonto. Beviljad
limit på den däri ingående checkräkningskrediten uppgår till 20 Mkr.  

Not 23 Antal aktier och kvotvärde

Nässjö Affärsverk AB

Antal A-aktier 30100 1000

Not 24 Förslag till vinstdisposition

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel:

Balanserad vinst 12 065 302,05

Årets vinst 6 838 874,05

18 904 176,10

disponeras så att

i ny räkning överföres 18 904 176,10

Not 25 Avsättningar 2018 2017 2018 2017

Posten avser avsättning till återställning av deponi

Ingående behållning 11 691 11 976 11 691 11 976

Disponerat -425 -285 -425 -285

Utgående behållning 11 265 11 691 11 265 11 691

Antal aktier Kvotvärde

                              
                  Koncernen

                               
  Moderbolaget
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    Koncernen

                              
  Moderbolaget

Not 26  Uppskjuten skatteskuld 2018 2017 2018 2017
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 100 550 101 844 - -

Summa 100 550 101 844 - -

Not 27  Skulder till kreditinstitut
Av utgående total skuld per 2018-12-31 förfaller 229,8 Mkr (229,8 Mkr) till betalning 
tidigare än 5 år efter balansdagen. Samtliga lån är upptagna med borgen av Nässjö 
kommun som säkerhet. Borgensavgift betalas till Nässjö kommun fr.o.m 2012.

Not 28  Skulder till Nässjö kommun, exploateringslån
Posten avser ränte- och amorteringsfria lån upptagna hos Nässjö kommun. Lånen 
finansierar NAVs investeringar i  kommunala exploateringsområden vilka ännu ej har 
finansierats via anslutningsavgifter.

Not 29 Övriga långfristiga skulder 2018 2017 2018 2017
Investeringsfond (VA) 35 137 31 207 35 137 31 207

Summa 35 137 31 207 35 137 31 207

Not 30 Övriga skulder 2018 2017 2018 2017
Källskatt 1 237 1 187 1 162 1 116

Mervärdesskatt 5 114 2 754 3 401 2 305

Energiskatt 13 782 218 217 218

Lagstadgade sociala avgifter 1 360 1 295 1 277 1 215

Övrigt 778 96 775 96

Summa 22 271 5 550 6 832 4 950

Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2018 2017 2018 2017
Upplupna sociala avgifter 946 842 870 797

Upplupna kostnader, semesterlöner och okompenserad 
övertid

3 011 2 679 2 769 2 537

Upplupna räntekostnader  2 439 1 769 2 439 1 769

Förutbetalda anläggningsavgifter (VA) 20 032 17 225 20 032 17 225

Övrigt 9 830 7 009 8 053 5 480

Summa 36 258 29 524 34 163 27 808

Not 32 Ansvarsförbindelser och eventualförpliktelser 2018 2017 2018 2017
Ansvarsförbindelser Inga 8 558 Inga 8 558

Eventualförpliktelser Inga Inga Inga Inga

Posten 2017 avser borgen avseende Bixia ProWin AB. 
Nässjö Affärsverk ABs åtagande stod i proportion till ägarandelen i bolaget.

Not 33 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2018 2017 2018 2017
Avskrivningar  52 156 50 057 43 407 41 553

Realisationsvinster vid försäljning av tillgångar -5 652 -14 -5 652 -14

Ökning (+)/minskning (-) av avsättningar (disponerat) -425 -285 -425 -285

Summa 46 078 49 757 37 330 41 254
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