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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/171
2021-02-17

 
Maria Härström Till kommunfullmäktige 
Ekonom 
 
 
Årsredovisning 2020 Stenungsundshem AB och 
ombudsinstruktioner 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid Stenungsundshem AB:s 
bolagsstämma följande instruktioner: 

 Upprättad resultaträkning och balansräkning för Stenungsundshem AB fastställs 
 Vinsten balanseras enligt upprättat förslag 
 Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsundshem AB:s förslag till årsredovisning för 2020 har inkommit till kommunen.  

Kommunrevisionen bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.  

Auktoriserad revisor bedömer att årsredovisning upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och att den ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Stenungsundshem AB:s finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Den auktoriserade revisorn tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen. 

Auktoriserad revisor tillstyrker även att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att överlämna Stenungsundshem AB:s 
årsredovisning för kännedom till kommunfullmäktige och föreslår samtidigt 
kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid Stenungsundshem AB:s 
bolagsstämma i uppdrag att tillstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen, att vinsten balanseras enligt upprättat förslag samt tillstyrker beviljandet av 
styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/171
2021-02-17

Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-17 
Årsredovisning 2020 för Stenungsundshem AB inklusive revisionsberättelse, auktoriserad 
revisor och granskningsrapport, lekmannarevisionen. 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef  
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/170
2021-02-17

 
Maria Härström Till kommunfullmäktige 
Ekonom 
 
 
Årsredovisning 2020 Stenungsunds Energi och Miljö AB och 
ombudsinstruktioner 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunens ombud vid Stenungsunds Energi & Miljö 
AB:s bolagsstämma följande instruktioner: 

 Upprättad resultaträkning och balansräkning för Stenungsunds Energi och Miljö AB 
fastställs 

 Vinsten balanseras enligt upprättat förslag 
 Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds Energi och Miljö AB:s förslag till årsredovisning för 2020 har inkommit till 
kommunen.  

Kommunrevisionen bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.  

Auktoriserad revisor bedömer att årsredovisning upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och att den ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Stenungsund Energi och Miljö AB:s finansiella ställning per den 31 december 2020 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Den auktoriserade revisorn tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen. 

Auktoriserad revisor tillstyrker även att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att överlämna Stenungsunds Energi och Miljö AB:s 
årsredovisning för kännedom till kommunfullmäktige och föreslår samtidigt 
kommunfullmäktige besluta att ge kommunens ombud vid Stenungsunds Energi och Miljö 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2021/170
2021-02-17

AB:s bolagsstämma i uppdrag att tillstyrka att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen, att vinsten balanseras enligt upprättat förslag samt tillstyrker beviljandet av 
styrelsens och verkställande direktörens ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-02-17 
Årsredovisning 2020 för Stenungsunds Energi och Miljö AB inklusive revisionsberättelse, 
auktoriserad revisor och granskningsrapport, lekmannarevisionen. 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Kicki Nordberg Erica Bjärsved 
Kommundirektör Ekonomichef  
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Vår identitet – Trygg & hållbar värme. 

Ambitionen hos Stenungsunds Energi är att ha 
nära kontakt och ge bra service till nöjda 
kunder. Det är något vi arbetar för varje dag.  

Vårt kontor är öppet alla vardagar och vi finns 
alltid på telefon dessa tider. Dessutom finns det 
alltid minst en tekniker som ser till att 
fjärrvärmen produceras och levereras till våra 
kunder.  

Många villakunder och större fastighetsägare 
tecknar serviceavtal med oss. Då besöker vi 
fastigheten en gång varje år för att se så att 
fjärrvärmecentralen fungerar som den ska. Vid 
besöket kan justeringar utifrån kundens behov 
och mindre renoveringsarbeten utföras samt 
rekommendationer om förbättringsåtgärder 
lämnas.  

Vi vill fylla en viktig funktion i våra kunders liv, 
ge dem trygg och enkel värme till ett för-

delaktigt pris och som dessutom är hållbar och 
ger nytta för miljön. Genom att välja fjärrvärme 
för uppvärmning av sin fastighet bidrar våra 
kunder till ett miljösmart arbete som gör nytta 
för alla. Tänk att få vara en del av det… 

Fjärrvärmen i Stenungsund är värme för ett 
hållbart samhälle nu och i framtiden!  

Vår hemsida & Mina sidor 
För enkelhetens skull finns vår hemsida fylld 
med information om fjärrvärme, om oss och om 
allt vi erbjuder, från leverans av 
fjärrvärme till möjligheten att koppla 
in poolvärme samt tips och råd om 
villacentraler. Läs om nyheter som rör 
vår verksamhet lokalt och fjärrvärme 
globalt eller fyll i ett kontaktformulär 
för att ge feedback eller komma med 
förslag till vår verksamhet eller som ett 
första steg till att ansluta till vår fjärrvärme. 

Sedan  Mina sidor lanserades kan kunderna se 
det mesta som rör deras fjärrvärme – när de vill. 

Allt från avtal, fakturor och protokoll från 
servicebesök till kunduppgifter och 
givetvis fjärrvärmeförbrukningen. För 
den intresserade går det att ta ut listor 
och jämföra förbrukning under specifika 
tidsintervall. Den här typen av 
information och öppenhet är något som 

uppskattas av kunderna, allt från mindre 
villakunder till större fastighetsbolag. 

Vårt lokala engagemang 
Vi stöttar ett flertal organisationer som verkar 
lokalt och alla utför viktiga och beundransvärda 
insatser inom betydelsefulla områden.  

Vi arbetar socialt hållbart med en helhetssyn för 
att ge bättre förutsättningar och hjälp till ett 
brett spektrum av organisationer som skapar 

mervärden. Organisationer som arbetar för 
gemenskap och mångfald och höjer våra 
medborgares hälsa finns med bland våra 
samarbetspartners. Ingen kan göra allt, men 
alla kan göra något och tillsammans bygger vi en 
starkare och hållbarare värld. 

  

Hemsida  
för hög 

tillgänglighet 
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VD har ordet 

Sedan i början av mars har covid-19 pandemin 
påverkat oss alla och vi har fått vänja oss vid att 
analysera och hantera risker vi tidigare inte 
trodde fanns. Nya rutiner och förhållningssätt 
har arbetats fram för att säkerställa hälsa och 
säkerhet för både medarbetare, entreprenörer 
och kunder. Pandemins påverkan på 
verksamheten har än så länge varit lindrig, vi har 
haft låga sjuktal bland personalen, god tillgång 
till energi och inga kreditförluster som kan 
kopplas till detta.    

Stenungsunds Energi bidrar till det hållbara 
samhället i Stenungsund. Vi kan summera året 
med ett gott ekonomiskt resultat, detta trots att 
en betydligt högre medeltemperatur än ett 
normalår inneburit en lägre energiförsäljning. 
Sjunkande priser för inlevererad energi, 
minskade avskrivningar och nya anslutningar till 
nätet har i motsats till detta bidragit positivt. 
Totalt har 35 nya anläggningar anslutits och den 
abonnerade effekten ökade med 6,5 % vilket vi 
är mycket glada och stolta över.  

Fjärrvärmen står för 
uppvärmningen av 
cirka hälften av landets 
byggnader och är det 
absolut bästa valet när 
det gäller att tillvarata 
våra resurser på ett 
klimatsmart sätt. Det är 
därför glädjande att regeringen 
nu till slut fattat beslut om att införa mer 
teknikneutrala energikrav i byggreglerna som i 
betydligt mindre grad styr valet av 
uppvärmningsform än tidigare. Beslutet 
innebär nya viktningsfaktorer som är mer 
fördelaktiga för fjärrvärme än tidigare.  

Det är också glädjande att EU-kommissionen 
beslutat att skattebefrielsen för energi- och 
koldioxidskatt för biogas för uppvärmning 
förlängs med tio år till och med den 31 
december 2030.  För vår del innebär det att vi 
nu långsiktigt kan fortsätta köpa biogas istället 
för naturgas till vår egen värmeproduktion på 
värmeverket. Med detta stödjer vi en utveckling 
och produktion av fossilfri biogas.  

Stenungsund tillhör en stark tillväxtregion som 
kräver en väl fungerande infrastruktur. 
Expansionen och byggnationen i Stenungsund 
innebär kontinuerligt investeringar i 
fjärrvärmenätet och arbete med att ansluta nya 
kunder. En stor del av tillväxten sker i 
kommunens södra delar och för vår del togs ett 
stort steg i utvecklingen genom investeringen i 
ny ledning i Stora Höga som gav oss möjlighet 
att ansluta sex flerfamiljshus.  

Framför oss har vi fortsatt utmaningar när det 
gäller produktionskapaciteten i Stora Höga och 
vi fortsätter utreda möjligheten att förlägga en 
överföringsledning från Stenungsund.  

Under året har all driftspersonal utbildats och 
blivit certifierade pannoperatörer enligt 
kommande nationella krav. Detta tillsammans 
med en nyinstallerad panna innebär en ökad 
produktionssäkerhet och vi ser tryggt på 
framtiden.  

Taxan som nu är den tredje lägsta i landet har 
legat stilla de senaste 11 åren och även i 
budgetarbetet för 2021 och i vår plan för 2022-
2023 ser det positivt ut, ur ett kundperspektiv. 

Med dessa ord vill jag också passa på att tacka 
kunder, samarbetspartners, personal och 
styrelse för ett mycket framgångsrikt år! 

 /Erland Astorsson 

 

 

 

  

 

”Fjärrvärme är 

det absolut 

bästa valet…” 
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Miljö 

Vi arbetar aktivt för att minska verksamhetens 
miljöpåverkan. Vår miljöpolicy och miljö-
ledningssystem hjälper oss i rätt riktning. 
Årligen upprättas mål och handlingsplan inom 

miljö och vi följer upp och utvärderar 
resultaten. All personal är delaktig i miljö-
arbetet och gör medvetna val för hållbara 
lösningar. 

Utsläpp till luft 
Verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljö 
och människors hälsa är den förbränning av 
fossila bränslen som sker vid störningar i 
restvärmeleveransen.  

Under 2020 bestod 95 procent av fjärrvärmen 
från Stenungsunds Energi av restvärme. 
Restvärme är den energi som blir över från 
industriella processer. Stenungsunds Energis 
största värmekälla är alltså energi som, om den 
inte togs tillvara hade gått förlorad genom 
utsläpp till vatten och luft. Resterande 
energibehov täcks genom förbränning av 
naturgas och eldningsolja 1.  

Total mängd energi som tillfördes för 
produktion av fjärrvärme under året var 
90,5 GWh.  

Det fossila bränsle som i första hand 
används vid behov av eldning i 
varmvattenpannorna är naturgas. 
Förbränningen av naturgas och olja ger 
utsläpp till luft av koldioxid, 
kväveoxider, lättflyktiga kolväten 
(NMVOC) och partiklar. Förbränningen 

av olja ger dessutom utsläpp av svaveldioxid. 
Dessa utsläpp påverkar miljön genom global 
uppvärmning och orsakar försurning och 
övergödning av mark och vatten. Utsläppen 
bidrar även till bildandet av marknära ozon 
vilket har en skadlig effekt på både miljö och 
hälsa. Partiklar i utomhusluft är hälsoskadliga 
genom ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar 
samt sjukdomar i luftvägarna.  

Stenungsunds Energi ingår i EU:s system för 
handel med utsläppsrätter, EU ETS. Årligen 
rapporteras verksamhetens koldioxidutsläpp till 
Naturvårdsverket och EU ETS.

 

Policy för miljö 
Stenungsunds Energis ambition är att leverera 
prisvärd och miljöanpassad fjärrvärme.  För att 

förverkliga vår ambition finns en miljöpolicy 
som är väl förankrad hos personalen.

Produktion & Utsläpp 2020 2019 2018 2017 

Andel restvärme % 94,6 95,0 94,3 99,2 

Pannornas verkningsgrad % 84 92 91 91 

Tilldelning av utsläppsrätter 243 307 0 221 

Utsläpp C0₂ ton 202 630 933 117 

Utsläpp NOx kg 179 551 818 102 

Utsläpp SO₂ kg 1,2 3,9 0,5 0,4 

Utsläpp NMVOC kg 3,6 11,2 16,4 2,0 

Partiklar kg 0,50 1,55 0,04 0,03 

Mät- och kulvertförluster % 18,1 18,1 17,5 17,6 

 
Stenungsunds Energis miljöpolicy innebär att: 

• personalen fortlöpande ska utbildas och involveras rörande miljöfrågor. 

• krav ska ställas på produkter och leverantörer i samband med upphandling och inköp. 

• genom ett systematiskt miljöarbete ska Stenungsunds Energi sträva efter att förebygga eller 
minska den samlade miljöbelastningen. 

• miljöarbetet ska bedrivas på ett sådant sätt att den leder till ständiga förbättringar. 

• företaget ska följa tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som 
verksamheten berörs av. 
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Miljöledningssystem 
Miljöarbetet följs upp och utvärderas för 
ständiga förbättringar med hjälp av vårt 
miljöledningssystem. Sedan år 2005 är 
Stenungsunds Energi miljödiplomerat enligt 
Göteborgs Stads kriterier i det nationella 
miljöledningssystemet Miljödiplom – Svensk 
Miljöbas. Vårt diplom är ett bevis på att vi lever 
upp till kraven och arbetar långsiktigt och 
metodiskt med miljöfrågor både vad gäller 
dokumentation och praktiskt miljöarbete.  

Miljöledningssystemet är ett viktigt verktyg som 
medfört ökad kunskap och ökat intresse för 
miljöfrågor bland personalen. 

Miljöförbättringar som skett är bland annat 
minskad elförbrukning, minskad pappers-
förbrukning och minskad användning av fossilt 
drivmedel till våra fordon.   

All personal vidareutbildas årligen inom ämnet 
miljö och vi har gjort flera förbättringar för att 
minska vårt avtryck. Det handlar om kunskap 
och en vilja att förändra, allt från stora till små 
handlingar för att minska avtrycken på miljön. 

Hälsa & Säkerhet 

Hälsa och säkerhet går hand i hand och är 
mycket viktiga pusselbitar för en hållbar 
verksamhet. Vi verkar för en god och 
stimulerande arbetsmiljö som kännetecknas av 
säkerhet, arbetsglädje och delaktighet. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet bidrar till en 
fysiskt, psykiskt och socialt sund och 
utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, 
där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad 
ohälsa förebyggs. 

Regelbundet utförs riskbedömningar och 
skyddsronder inom verksamheten och de ger 
en bra överblick och kontroll av arbetsmiljön, 
säkerheten och brandskyddet. Anmärkningar 
åtgärdas omgående eller förs in i handlings-
planen. Personalen genomför regelbundet 
utbildningar för att leva upp till lagkrav och 
säkerställa hög säkerhet på arbetsplatsen. 

Årligt besök hos företagshälsovård, friskvårds-
bidrag, motion och friskvård på arbetstid samt 
gemensamma personalaktiviteter främjar 
hälsan bland personalen. Under året har vi 
genomfört nästan 350 träningspass och 
tillryggalagt mer än 150 mil i vår gemensamma 
friskvård på arbetstid och i hälsoutmaningarna. 
Vårt hälsofrämjande arbete medför låg 
sjukfrånvaro och hög kvalitet i arbetet. 
Sjukfrånvaron för året var 0,96 (0,77) %. 
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Teknik & Drift 

Fjärrvärmeproduktion
Under 2020 har det producerats 89,1 (92,0) 
GWh fjärrvärme. Andelen restvärme uppgick  
till 94,6 (95,0) %.  

Fördelning av värmekällor GWh 
Restvärme från Perstorp Oxo 47,3 (46,7) 

Restvärme från Borealis 37,1 (40,7) 

Prima värme från Borealis 4,0 (1,8) 

Naturgas i egna pannor 0,8 (2,8) 

Under året har produktionen hos våra 
restvärmeleverantörer legat på en hög nivå 

trots att Borealis krackeranläggning stått stilla 
stor del av året på grund av skador efter 
branden i maj.  

Den höga årsmedeltemperaturen gjorde dock 
att efterfrågan på värme blev lägre och den 
totala produktionen stannade därför på 95 % av 
den budgeterade.  

Debiterad energi blev 73,0 (75,4) GWh. 
Differensen mellan producerad energi och 
debiterad energi är mät- och kulvertförluster. 
Förlusterna uppgick till 18,1 (18,1) %. För att 
minska förlusterna pågår det ständigt förbätt-
ringsåtgärder i både drift- och kulvertsystem.  

Producerad energi (MWh) 
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Restvärme Naturgas / Olja

Energistatistik (MWh) 2020 2019 2018 2017 
Pannproducerad 812 2 794 4 100             522    
Restvärme Perstorp 47 253 46 740 37 674       48 405     
Restvärme Borealis 37 059 40 712 50 620       42 993     
Prima värme Borealis 4 013 1803 1245             189     

Producerad energi 89 137 92 049 93 639       92 109     
Verkningsgrad restvärme 94,59 % 95,01 % 94,29 % 99,23 % 
Debiterad energi 72 959 75 361 77 270       75 928     
Mät- & Kulvertförluster 18,15 % 18,13 % 17,48 % 17,57 % 

      

Kunder 2020 2019 2018 2017 
Antal anläggningar 1 395 1 360 1 333 1 319 
Abonnerad effekt (kW) 42 821 40 194 39 868 40 072 
Nya anläggningar 35 27 14 7 
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Teknik 
Anslutning av de nya flerfamiljshusen på 
Solgårdsterassen har fortsatt under året. Nya 
ledningar har byggts och ca 200 meter befintlig 
ledning har flyttats för att ge plats för ytterligare 
hus. Fem flerfamiljshus kopplades till vårt nät i 
detta projekt och samtidigt har det förberetts 
för fyra kommande anslutningar. 

På Solbacken och Hövändarvägen norr om 
Strandnorum har de nybyggda villorna kopplats 
till nätet allt eftersom de färdigställts. 34 av 41 
hus är nu byggda och värms upp av oss.  

Totalt anslöts 35 nya anläggningar till vårt nät 
under året, fördelat på villor, flerfamiljshus och 
industrifastigheter.   

Fiberutbyggnaden har också fortsatt och 
ytterligare kommunala verksamhetslokaler har 
anslutits.  

Det lokala fjärrvärmenätet i Stora Höga byggdes 
ut med 550 meter ny ledning för att möjliggöra 
värmeförsörjning av sex nya hyreshus med 
totalt 74 lägenheter i Getskär.  

Under sommaren utfördes flera större under-
hållsarbete på vårt fjärrvärmenät. Under 
planerade underhållsstopp byttes ett tiotal 
markventiler ut vid både Kopper och 
Näbbabergstigen.  

På Perstorp Oxo renoverades en av våra tre 
produktionsvärmeväxlare och på värmeverket 
på Hantverkaregatan har en av de äldsta 
pannorna bytts ut.  

Arbetet med teknisk service hos kund har på 
grund av pågående pandemi delvis pausats. 171 
servicebesök utfördes av våra tekniker, de flesta 
i villor. Utöver detta valde ett tiotal villaägare 
oss som leverantör när deras fjärrvärme-
centraler var dags att byta ut. 

Utveckling 2021
Ledningsdragning och anslutningar av de nya 
flerfamiljshusen på Solgårdsterassen fortsätter 
under året. Ytterligare större fastigheter att 
ansluta är bland annat nytt hyreshus på 
Nyborgsvägen och två nya skolor på Hallerna.  

Pelletspannan i Stora Höga kommer att behövas 
bytas om inte arbetet med en överförings-
ledning från Stenungsund kommer igång.  

Inom planerat underhåll fortsätter arbetet med 
utbyte av äldre markventiler och ytterligare två 
produktionsvärmeväxlare på Perstorp Oxo skall 
renoveras under hösten.  

Service på kundanläggningar fortsätter och 
ytterligare fastighetsägare har beställt utbyte av 
fjärrvärmecentraler.  

Projektet med förläggning av fiberkanalisation 
kommer att fortsätta.  

Anslutning av de återstående sju nya villorna i 
Strandnorum sker allteftersom de byggs och 
anslutning av övriga nya och befintliga 
fastigheter pågår mer eller mindre 
kontinuerligt. 
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Förvaltningsberättelse 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, 
SEK. 
 

Förvaltningsberättelse 
Stenungsunds Energi & Miljö AB (Org. Nr 
556601–1895). Styrelsen och VD för Stenung-
sund Energi & Miljö AB får härmed avge års-
redovisning för verksamheten 2020, vilket är 
bolagets tjugonde räkenskapsår. Uppgifter 
inom parentes avser verksamhetsåret 2019. 

Verksamheten 
Stenungsunds Energi & Miljö AB (Stenungsunds 
Energi) producerar och distribuerar fjärrvärme 
inom Stenungsunds kommun. Verksamheten 
sker i nära samarbete med Stiftelsen Stenung-
sunds Fjärrvärme. Bolaget övertog den 1 juli 
2001 ansvaret för distribution och försäljning av 
fjärrvärme från Stiftelsen Stenungsunds Fjärr-
värme.  
Företagets säte är Stenungsund. 
 

Flerårsjämförelse* 2020 2019 2018 2017 2016 

Nettoomsättning  57 258 332 44 820 839 46 096 302 43 912 865 43 773 475 
Res. efter finansiella poster 17 615 780 5 328 074 4 945 631 6 814 671 6 881 348 
Res. i % av nettoomsättningen 30,77 11,89 10,72 15,52 15,72 
Balansomslutning 153 551 219 153 167 246 153 216 428 144 111 712 147 255 972 
Soliditet (%) 42,96 34 ,03 31,05 30,34 26,08 
Avkastning på eget kapital (%) 26,70 10,22 10,83 15,58 19,25 
Avkastning på totalt kapital (%) 12,09 4,24 4,16 5,72 5,86 
Kassalikviditet (%) 135 91 62,78 71,34 66,67 91,99 
Justerat eget kapital 65 965 053  52 124 641 47 577 423 43 726 456 38 416 104 

*Definitioner av nyckeltal, se not 8. 

 

Ägarförhållande 
Stenungsunds Energi & Miljö AB är helägt av 
Stenungsunds kommun. 

Styrelsen 
Styrelseledamöterna, som är utsedda av 
Stenungsunds kommunfullmäktige är; Lars-
Ebbe Pettersson (ordförande), Lennart 
Svensson (vice ordförande), Mats Gjertz, Jesper 
Lundblad och Kjell Stahre.  

Personliga ersättare är Sanida Okanovic, Bertil 
Ohlsson, Anna-Karin Vernberg, Ingemar 
Hadartz och Ann-Marie Farkas. 

Erland Astorsson (VD) är föredragande i 
styrelsen. 

Styrelsen har under året haft sex protokollförda 
sammanträden. 

Revisorer 
Auktoriserad revisor har varit Hans Gavin, Ernst 
& Young AB. Lekmannarevisorer har varit Hans 
Gillenius och Pia Andell. 

Miljötillstånd 
Bolaget bedriver en miljöfarlig verksamhet och 
är därför tillståndspliktig enligt miljöbalken. 
Tillståndet är utfärdat av Länsstyrelsen i Västra 
Götaland och gäller för fjärrvärmecentralen på 
fastighet Söbacken 1:174 i Stenungsunds 
kommun. 

Investeringar 
Årets investeringar har uppgått till 9 658 tkr  
(9 205) tkr. 

Investeringarna består av: 
• Utbyggnad av kulvertnät. 
• Anslutning av nya fastigheter. 
• Utbyte Panna 63  

Resultat 
Bolaget redovisar en soliditet för år 2020 om 
42,96 (34,03) %. 

Bolaget redovisar ett resultat före boksluts-
dispositioner och skatt om 17 600 (5 300) tkr.  

Försäljning av fjärrvärme till kunder uppgick till 
57 258 (44 821) tkr. Kostnaden för råvaror är  
15 694 (16 926) tkr.  
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Risker 
Risker är ett naturligt inslag i all verksamhet och 
företaget arbetar kontinuerligt med att 
identifiera och bedöma risker verksamheten 
utsätts för.  
De största riskerna som föreligger bolagets 
verksamhet är: 
• Produktionsförändringar hos Perstorp Oxo 

och Borealis Polyeten kan påverka in-
leveransen av restvärme i vårt nät negativt.  

• Ökat världsmarknadspris på naturgas på-
verkar prissättning av både restvärme och 
naturgas. 

• Ett sjunkande elpris gynnar konkurrerande 
uppvärmningsformer.  

• Ett varmare klimat leder till mindre för-
säljning. 

• Ökade räntenivåer. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
• Covid -19 har haft lindrig påverkan på 

verksamheten med obetydlig påverkan på 
resultatet. 

• Till följd av ändrade redovisningsprinciper 
har anslutningsavgifter om 12,1 mkr hän-
förliga till tidigare räkenskapsår intäktsförts 
under 2020, se not 2. 

• Anslutning av flerfamiljshus i Stora Höga. 
• Ny panna (10 MW) installerad på 

värmeverket i Stenungsund. 
• Stenungsunds Energi hade fortsatt det allra 

lägsta priset i Västra Götaland och gick från 
fjärde till tredje lägsta priset för fjärrvärme i 
Sverige. 

• Ingen prisjustering mot kund har skett under 
året.  

Eget kapital Aktiekapital Reservfond Årets resultat Fritt eget kapital  

Belopp vid årets ingång enligt 
fastställd balansräkning 

200 000 5 000 0 23 960 

Belopp vid årets utgång 200 000 5 000 0 23 960 

     

Resultatdisposition  
Medel att disponera:   
Balanserat resultat 23 960  
 23 960  

Förslag till disposition: 23 960 
 

Balanseras i ny räkning 23 960  

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
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     Resultaträkning 

  
    

Belopp i Kronor   2020 2019 
  Not jan-dec jan-dec 

Rörelseintäkter       

Nettoomsättning 2 57 258 332 44 820 840 

Övriga intäkter  1 985 668 1 982 205 

Summa rörelseintäkter   59 244 000 46 803 045 

      
Rörelsekostnader     
Råvaror och förnödenheter   -15 694 373 -16 926 444 

Övriga externa kostnader  -11 404 532 -9 547 830 

Personalkostnader 3,4 -6 424 844 -6 284 167 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -6 959 386 -7 337 201 

Övriga rörelsekostnader   -216 015 -234 568 

Summa rörelsekostnader   -40 699 150 -40 330 210 

     
Rörelseresultat   18 544 850 6 472 834 

      
Finansiella poster     
Ränteintäkter  15 818 14 718 

Räntekostnader  -189 -278 

Räntekostnader till Stenungsunds kommun  -944 700 -1 159 200 

Summa finansiella poster   -929 071 -1 144 760 

        

Resultat efter finansiella poster   17 615 780 5 328 074 

      
Bokslutsdispositioner     
Övriga bokslutsdispositioner   -17 608 667 -5 321 881 

Summa bokslutsdispositioner   -17 608 667 -5 321 881 

      
Resultat före skatt   7 114 6 193 

      
Skatter    

Skatt på årets resultat  -7 114 -6 193 

Årets resultat   0 0 
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     Balansräkning 

Tillgångar 
    

Belopp i Kronor     
 Not 2020-12-31 2019-12-31 

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar      

Byggnader och mark 5 5 433 376 5 850 606 

Maskiner och tekniska anläggningar 6 136 488 855 133 544 660 

Inventarier 7 716 999 544 370 

Pågående materiella nyanläggningar   0 0 

Summa materiella anläggningstillgångar  142 639 230 139 939 636 

    

Summa anläggningstillgångar  142 639 230 139 939 636 

    
Omsättningstillgångar    
Varulager m.m.    
Råvaror och förnödenheter  641 013 680 206 

Summa varulager  641 013 680 206 

    

Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar  5 081 960 5 919 604 

Fordringar hos Stenungsunds kommun  4 278 971 4 735 489 

Övriga fordringar  470 590 1 474 723 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  439 455 417 588 

Summa kortfristiga fodringar  10 270 976 12 547 404 

    
Kassa och Bank    

Kassa och bank  0 0 

Summa kassa och bank  0 0 

    

Summa omsättningstillgångar  10 911 989 13 227 610 

    

Summa tillgångar  153 551 219 153 167 246 
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     Balansräkning 

Eget kapital, avsättningar och skulder     

Belopp i Kronor     

 Not 2020-12-31 2019-12-31 

Eget kapital      

Bundet eget kapital      

Aktiekapital  200 000 200 000 

Reservfond  5000 5000 

Summa bundet eget kapital  205 000 205 000 

    

Fritt eget kapital    

Balanserat resultat  23 960 23 960 

Summa fritt eget kapital  23 960 23 960 

    

Summa eget kapital  228 960 228 960 

    

Obeskattade reserver    

Ackumulerade överavskrivningar  83 633 707 66 025 040 

Summa obeskattade reserver  83 633 707 66 025 040 

    

Långfristiga skulder    

Skuld till ägaren Stenungsunds kommun  62 000 000 67 000 000 

Summa långfristiga skulder  62 000 000 67 000 000 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  4 431 359 6 312 197 

Övriga skulder  882 977 890 439 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 2 374 216 12 710 610 

Summa kortfristiga skulder  7 688 552 19 913 246 

    

Summa eget kapital, avsättningar och skulder  153 551 219 153 167 246 
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    Kassaflödesanalys  

 
    

Belopp i Kronor  2020 2019 

 Not   
Den löpande verksamheten    
Rörelseresultat 2 18 544 850 6 472 834 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  6 959 386 7 337 201 

Erhållen ränta mm  15 818 14 718 

Erlagd ränta   -944 889 -1 159 478 

Betald inkomstskatt  -7 114 -8 493 

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten     

före förändringar av rörelsekapital  24 568 051 12 656 781 

    
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital    
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete  39 193 -7 554 

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar  -465 330 701 763 

Minskning(+)/ökning(-) av fodringar  520 905 678 389 

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder  -1 880 838 -82 178 

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 2 -10 352 239 -286 585 

    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  12 429 741 13 660 616 

    
Investeringsverksamheten    
Förvärv av byggnader och mark 5 0 0 

Förvärv av maskiner och tekniska anläggningar 6 -9 250 157 -9 002 814 

Förvärv av inventarier 7 -408 823 -202 636 
Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar    

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -9 658 980                -9 205 450 

    
Finansieringsverksamheten    
Amortering långfristiga lån  -5 000 000 -5 000 000 

    
Förändring av likvida medel  -2 229 239 -544 834 

Likvida medel vid årets början  3 766 452 4 311 285 

    
Likvida medel vid årets slut (Inklusive koncernkonto)  1 537 213 3 766 451 
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 Noter 
Not 1 Redovisningsprinciper   

 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovissningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 

 Materiella anläggningstillgångar  

 Tillämpade avskrivningstider Antal år  Antal år 

 Inventarier 5 år  Fiberkanalisation 20 år  

 Byggnader och mark 25 år  Naturgas 10 år  

 Bygge Perstorp 10 år  Reservkraftaggregat 20 år  

 Borealis utrustning 10 år  Panna 15 MW 20 år  

 Teknik utrustning 10 år  Kulvertnät 50 år  

 Styrsystem 10 år  Borealis PE3 15 år  

 Ställverk 15 år     

Noter till resultaträkningen 
Not 2 Ändrad redovisningsprincip   

 

Från och med detta räkenskapsår intäktsförs samtliga anslutningsavgifter vid slutförd installation. Tidigare år 
har anslutningsavgifter periodiserats som en förutbetald intäkt och löst upp över tillgångens nyttjandeperiod. 
Den ändrade redovisningsprincipen har inneburit att anslutningsavgifter om 12 109 tkr hänförliga till tidigare 
räkenskapsår intäktsförts under 2020. Jämförelsetalen har i enlighet med BFNAR 2016:10 inte räknats om.  

 
Not 3 Medelantal anställda 2020 2019 

 Medelantal anställda   

 

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar 
relaterade till en normal arbetstid.   

 Medelantalet anställda har varit 8 8 

 varav kvinnor 3 3 

 varav män 5 5 
 
Not 4 Personal 2020 2019 

 Sjukfrånvaro   

 Sjukfrånvaro för samtliga anställda 0,96 % 0,77 % 
    

 Löner, ersättningar m.m.   

 Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader   

 har utgått med följande belopp:   
    

 Löner och ersättningar                                       4 589 284 4 423 956 

 Pensionskostnader 524 043 474 617 

 Sociala kostnader 1 311 517 1 385 594 

 Summa 6 424 844 6 284 167 
    

Noter till balansräkningen 
Not 5 Byggnader och mark 2020 2019 

 Ingående anskaffningsvärden  10 440 806 10 440 806 

 Inköp 0 0 

 Summa anskaffningsvärde 10 440 806 10 440 806 

    

 Ingående avskrivningar -4 590 200 -4 172 974 

 Årets avskrivningar -417 230 -417 226 

 Summa avskrivningar -5 007 430 -4 590 200 

    

 Utgående redovisat värde byggnader och mark 5 433 376 5 850 606 
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Not 6 Maskiner och tekniska anläggningar 2020 2019 

 Ingående anskaffningsvärden 221 912 189 212 909 375 

 Inköp 9 250 157 9 002 814 

 Summa anskaffningsvärde 231 162 346 221 912 189 

    

 Ingående avskrivningar -88 367 529 -81 637 229 

 Årets avskrivningar -6 305 962 -6 730 300 

 Summa avskrivningar -94 673 491 -88 367 529 

    

 Utgående redovisat värde maskiner och tekniska anläggningar 136 488 855 133 544 660 

Not 7 Inventarier 2020 2019 

 Ingående anskaffningsvärde  2 066 136 1 863 500 

 Inköp 408 823 202 636 

 Summa anskaffningsvärde 2 474 960 2 066 136 

    

 Ingående avskrivningar -1 521 767 -1 332 092 

 Årets avskrivningar -236 194 -189 675 

 Summa avskrivningar -1 757 961 -1 521 767 

    

 Utgående redovisat värde inventarier 716 999 544 369 

    

Övriga noter 
Not 8 Definition av nyckeltal   
 

Soliditet Justerat eget kapital i procent till balansomslutning. 

 Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster/justerat eget kapital*100 

 Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat +Finansiella intäkter/Balansomslutning*100 

 Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder. 
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Stenungsunds Energi och Miljö Aktiebolag, 
org.nr 556601–1895. 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stenungsunds 
Energi och Miljö AB för räkenskapsåret 2020. Bolagets 
årsredovisning ingår på sidorna 8-15 i detta dokument.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Stenungsunds Energi och Miljö ABs finansiella 
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Stenungsunds Energi och Miljö AB 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
den andra informationen. Den andra informationen innefattar 
inte åresredovisningen och vår revisionsberättelse avseende 
denna. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar 
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har 
fattats om att avveckla verksamheten. 

 

 

 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på 
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och 

andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Stenungsunds Energi och Miljö AB för räkenskapsåret 2020 
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till Stenungsunds Energi och Miljö 
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt gärder som 
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

 

 

 
 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har 
vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Göteborg den 23/2 2021 
Ernst & Young AB 
Hans Gavin 
Auktoriserad revisor 

Granskningsrapport 
Till bolagsstämman i Stenungsunds Energi och Miljö Aktiebolag, org.nr 556601–1895 
Till kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun för kännedom  

Vi har granskat bolagets verksamhet under 2020. Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, 
kommunallagen och god sed. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets 
verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

Uttalande  
Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna 
kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger inte. 

Stenungsund den 23/2 2021 
Hans Gillenius 
Pia Andell 
Av kommunfullmäktige utsedda 
lekmannarevisorer 
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”Varje år används runt om i 

världen mycket mer resurser än 

vad planeten har att ge. Tack vare 

utbyggd fjärrvärme kan vi i 

Sverige ta vara på det som annars 

går till spillo, till exempel 

skogsavfall och värme från 

avfallsförbränning och industrier. 

Fjärrvärme hushåller med 

gemensamma resurser för att 

slippa låna av kommande 

generationer. 

 

 

All uppvärmning påverkar miljön. 

Genom framställning av värme i 

stora anläggningar med höga krav 

på säkerhet, verkningsgrad och 

effektiv rening, som förser hela 

samhällen med värme, blir 

påverkan på miljön betydligt 

mindre än om var och en haft 

egen uppvärmning. Det blir alltså 

mindre utsläpp och mindre 

energiförluster genom att gå 

samman och använda fjärrvärme 

som energikälla.” 
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Allmänna utskottet
2021-02-16

  
 
 
 
 
§ 23 Dnr: KS 2020/434 
 
Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats, torghandel samt 
grävning och trafikanordningsplaner 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats, 
torghandel samt grävning och trafikanordningsplaner”. 
 
Under nuvarande covid-19 pandemi tas ingen avgift ut under 2021 för uteserveringar, 
torghandel (inklusive tillfällig försäljning i försäljningsstånd) och elanslutning, för food trucks 
tas halva avgiften ut. Avsnitt 2.1, punkt 12 om begräsning av de datum som uteserveringar får 
vara öppna inte ska gälla under 2021.  

Övriga delar i dokumentet tillämpas från och med att taxan vunnit laga kraft. Taxan ersätter 
nuvarande taxa om torghandel (antagen 2011-03-14 § 41). 
 
Taxorna och avgifterna ska årligen regleras enligt prisindex för kommunal verksamhet. 
Regleringen ska ske inför varje årsskifte. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har enligt avgiftslagen (1957:259) rätt att ta ut en skälig avgift, med 
hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, för upplåtelser på offentlig plats som förvaltas av 
kommunen. Upplåtelserna kan till exempel avse olika typer av försäljning, byggupplag, 
reklamskylt, uteservering eller anordnande av ett evenemang på offentlig plats. Avgiften ska 
enligt lag fastställas i en taxa beslutad av kommunfullmäktige.  

Kommunen har ett väghållaransvar för kommunala gator vilket innebär ansvar och skyldighet 
att hålla gatunätet framkomligt och trafiksäkert. Årligen inkommer ett flertal ansökningar till 
förvaltningen om att få gräva i kommunens mark för att lägga ned, lägga om, underhålla eller 
reparera ledningar. Grävtillstånden regleras inte i lag, utan varje kommun beslutar i egenskap 
av markägare själv om sina riktlinjer och villkor för att tillåta grävning i kommunens mark. 

För att täcka kommunens kostnader som uppkommer vid tillståndsgivning av ansökningar för 
att upplåta kommunens mark, bevilja grävtillstånd och granska trafikanordningsplaner, samt 
uppföljning av de samma, föreslås att den sökande ska betala avgift. Förvaltningen har därför 
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tagit fram taxa för upplåtelse av offentlig plats, torghandel samt grävning och 
trafikanordningsplaner för kommunfullmäktige att anta. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-01 
Bilaga 1, Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Stenungsunds kommun 
Bilaga 2, Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats, torghandel samt grävning och 
trafikanordningsplaner 
Bilaga 3, Jämförelse med tidigare uttagna avgifter och taxor 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Johan Jönsson (M) föreslår att ärendet bordläggs till 2022 för att då hanteras enligt årshjulet 
för det året. 
 
Göder Bergermo (L) tillstyrker Johan Jönssons (M) förslag. 
 
Olof Lundberg (S) föreslår att allmänna utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens 
förslag med tillägget att avsnitt 2.1, punkt 12 om begräsning av de datum som uteserveringar 
får vara öppna inte ska gälla under 2021.  
 
Christian León Lundberg (ST) tillstyrker Olof Lundbergs (S) förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut Olof Lundbergs (S) och Johan 
Jönssons (M). 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att allmänna utskottet beslutar i 
enlighet med Olof Lundbergs (S) förslag. 
 
Beslut skickas till 
therese.brattfors@stenungsund.se 
natalie.henriksson@stenungsund.se 
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Therese Brattfors Till kommunfullmäktige 
Mark- och exploateringsingenjör 
 
 
Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats samt grävning 
och trafikanordningsplaner  
 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats, 
torghandel samt grävning och trafikanordningsplaner”. 
 
Under nuvarande covid-19 pandemi tas ingen avgift ut under år 2021 för uteserveringar, 
torghandel (inklusive tillfällig försäljning i försäljningsstånd) och elanslutning, för food trucks 
tas halva avgiften ut. Övriga delar i dokumentet tillämpas från och med att taxan vunnit laga 
kraft. Taxan ersätter nuvarande taxa om torghandel (antagen 2011-03-14 § 41). 
 
Taxorna och avgifterna ska årligen regleras enligt prisindex för kommunal verksamhet. 
Regleringen ska ske inför varje årsskifte. 

Sammanfattning av ärendet 
Stenungsunds kommun har enligt avgiftslagen (1957:259) rätt att ta ut en skälig avgift, med 
hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, för upplåtelser på offentlig plats som förvaltas av 
kommunen. Upplåtelserna kan till exempel avse olika typer av försäljning, byggupplag, 
reklamskylt, uteservering eller anordnande av ett evenemang på offentlig plats. Avgiften ska 
enligt lag fastställas i en taxa beslutad av kommunfullmäktige.  

Kommunen har ett väghållaransvar för kommunala gator vilket innebär ansvar och skyldighet 
att hålla gatunätet framkomligt och trafiksäkert. Årligen inkommer ett flertal ansökningar till 
förvaltningen om att få gräva i kommunens mark för att lägga ned, lägga om, underhålla eller 
reparera ledningar. Grävtillstånden regleras inte i lag, utan varje kommun beslutar i egenskap 
av markägare själv om sina riktlinjer och villkor för att tillåta grävning i kommunens mark. 

För att täcka kommunens kostnader som uppkommer vid tillståndsgivning av ansökningar för 
att upplåta kommunens mark, bevilja grävtillstånd och granska trafikanordningsplaner, samt 
uppföljning av de samma, föreslås att den sökande ska betala avgift. Förvaltningen har därför 
tagit fram taxa för upplåtelse av offentlig plats, torghandel samt grävning och 
trafikanordningsplaner för kommunfullmäktige att anta. 

Beskrivning av ärendet 
Stenungsunds kommun har enligt avgiftslagen (1957:259) rätt att ta ut avgift för upplåtelser 
på offentlig plats som förvaltas av kommunen.  
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Kommunen har även möjlighet att ta ut avgift för handläggning av ansökningar om att gräva i 
kommunal mark samt granskande av trafikanordningsplaner.  
 
Allmänna utskottet återemitterade ärendet till förvaltningen 2020-12-08 för att få möjlighet att 
jämföra den föreslagna taxan och de nuvarande avgifterna, se bilaga 3 för jämförelse. 
Allmänna utskottet återemitterade ärendet 2021-01-19 till förvaltningen för att behandlas på 
nytt vid kommande utskottsmöte. 
  
Upplåtelse av offentlig plats 
Enligt Ordningslagen 1 kap 2 § utgörs offentliga platser av allmänna vägar, gator, vägar 
(gång- och cykelvägar och enskilda vägar som används av allmänheten), torg, parker och 
andra platser redovisade som allmän platsmark i detaljplan. Det krävs även att platsen har 
upplåtits för sitt ändamål. Inom detaljplanelagt område krävs tillstånd enligt Ordningslagen 
för att använda en offentlig plats för annan användning än vad som föreskrivs i detaljplanen. 
Polismyndigheten är tillståndsmyndighet för ansökningar om användning av offentlig plats. 
Enligt lag (1957:259) om rätt för kommuner att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig 
plats (avgiftslagen) har Stenungsunds kommun har rätt att ta ut en skälig avgift med hänsyn 
till ändamålet med upplåtelsen. Upplåtelserna kan till exempel avse olika typer av försäljning, 
byggupplag, reklamskylt, uteservering eller anordnande av ett evenemang på offentlig plats. 
Avgiften ska fastställas i en taxa beslutad av kommunfullmäktige. Taxan ska innehålla 
grunderna för hur avgiften ska beräknas. 

Förutsättningarna för att kommunen ska kunna ta ut avgift för upplåtelsen är att platsen är 
under Stenungsunds kommuns förvaltning samt att sökande har beviljats polistillstånd för 
upplåtelsen. Kommunen har vid behov rätt att avstyrka en ansökan om att använda den 
offentliga platsen även om en taxa för upplåtelsen har fastställts. 

Torghandel 
I Stenungsunds kommun bedrivs torghandel med stöd av ”Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandeln i Stenungsunds kommun”, antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 § 71, se 
bilaga 1. Om en kommun har antagit lokala ordningsföreskrifter för torghandel krävs inget 
separat polistillstånd för att använda de offentliga platser för torghandel som föreskrifterna 
hänvisar till. Den första tisdagen varje månad bedrivs torghandel i samordnad form, 
månadsvis torghandel.  

I den nya taxan föreslås att de som innehar en fast årsplats, och nyttjar platsen enbart under 
den första tisdagen varje månad, har en lägre årsavgift än de fasta årsplatser som kan nyttjas 
flera dagar i veckan. I taxan är priset oförändrat från föregående år för att hyra en torgplats 
tillfälligt under en dag.   

Avgift för grävning, trafikanordningsplaner och återställande 
Stenungsunds kommun har ett väghållaransvar för kommunala gator. I väghållaransvaret 
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ingår att ansvara för och förvalta gatunätet avseende drift, underhåll och tillsyn samt ansvar 
för framkomlighet och trafiksäkerhet.  

Årligen inkommer ett flertal ansökningar till förvaltningen om att få gräva i kommunens mark 
för att lägga ned, lägga om, underhålla eller reparera ledningar. Det rör sig vanligen om 
fjärrvärmeledningar, elledningar samt tele- och fiberledningar. Ett grävtillstånd måste sökas 
hos kommunen för att få tillstånd att utföra denna typ av arbeten på offentlig plats  
Grävtillstånden regleras inte i lag, utan varje kommun beslutar i egenskap av markägare själv 
om sina riktlinjer och villkor för att tillåta grävning i kommunens mark.   
 
Lednings- och grävarbeten är omfattande och innebär att gatunätet grävs upp och sedan 
återställs.  Kommunen har möjlighet att ta ut avgift för handläggning av ärenden berörarende 
lednings- och grävarbeten på kommunens gator, vägar, cykelbanor och intilliggande områden.  
 
Vid arbeten i trafikmiljö behöver sökande upprätta en trafikanordningsplan (vidare benämnd 
TA-plan) som ska granskas av kommunen. TA-planens syfte är att det ska vara framkomligt 
och trafiksäkert vid arbetsområdet. TA-planen ska visa hur olika trafikantgrupper kan ta sig 
förbi såsom gående, cyklister och motorburen trafik. 
 
För att täcka kommunens kostnader som uppkommer vid tillståndsgivning av ansökningar för 
grävtillstånd och TA-planer - samt uppföljning av de samma - ska sökande betala avgift 
beslutad av kommunfullmäktige.   
 
Ny taxa 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på taxa för upplåtelse av offentlig plats, torghandel 
samt grävning och trafikanordningsplaner, bilaga 2. Under framtagandet av taxan har en 
omvärldsanalys gjorts för att ta reda på vad andra kommuner i närheten tar ut för taxa/avgift 
för upplåtelser på offentlig plats så att avgifterna är likvärdiga. Göteborg Stad har generellt en 
högre markupplåtelsetaxa. Enligt förvaltningens bedömning bör Stenungsund ha lägre nivåer 
på avgifterna än Göteborg då Göteborg Stad generellt har ett högre marknadsvärde på stadens 
mark än Stenungsund. 
 
Under framtagandet av avgifter för grävning och trafikanordningsplaner har jämförelse gjorts 
med flera kommuner som Ale, Borås, Ulricehamn och Lilla Edet för att kontrollera att 
avgifterna ligger på en skälig nivå. Lilla Edets taxadokument har använts som förlaga till 
avsnittet då de har en nyantagen taxa för upplåtelse av offentlig plats samt grävning, 
trafikanordningsplaner och återställande av ytor. 
 
Tidigare har enbart en taxa för torghandel funnits. Den nya taxan för torghandel ersätter 
tidigare beslutad taxa i kommunfullmäktige 2011-03-14, § 41. 
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Den nya taxan föreslås börja gälla från och med att taxan, genom beslut i 
kommunfullmäktige, vunnit laga kraft. I taxan föreslås det att förvaltningen ges rätt att årligen 
själva indexera summorna med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som tas fram av 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget att anta en ny taxa innebär ökade intäkter till kommunen vid ansökningar om att 
använda kommunal mark vilket generar en ökad kostnadstäckning för 
handläggningsprocessen. Kommunen har även möjligt att kräva sökande att betala för 
återställande av aktuella markområden, till exempel för att belägga en gata med ny asfalt. 
Tidigare har denna kostnad tillfallit kommunen om sökanden nekar att återställa efter sig. 
 
Barnkonsekvensanalys 
För att främja skolelever vid olika typer av projekt inom skolan föreslås att ingen avgift tas ut 
för skolklasser. Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig 
några ytterligare konsekvenser för barn. 
 
Verksamhetsmässiga konsekvenser 
Utan möjlighet för kommunen att ta ut en kostnad för återställande av mark, där 
grävningsarbeten skett, leder till stora kostnader för kommunen att bekosta att återställa 
ingrepp i vägnätet samt att dåligt utförda återställningar medför hål i asfalten, höga kanter, 
vattenansamlingar samt försvagning av befintlig hårdgjord yta som i förlängningen kan ge 
klagomål och skadeståndsanspråk från allmänheten. 
 
Juridiska bedömningar 
Taxan har upprättats i enlighet med Ordningslagen, Avgiftslagen samt lokala 
ordningsföreskrifter för torghandeln i Stenungsunds kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-01 
Bilaga 1, Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Stenungsunds kommun 
Bilaga 2, Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats, torghandel samt grävning och 
trafikanordningsplaner 
Bilaga 3, Jämförelse med tidigare uttagna avgifter och taxor 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
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LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORG-
HANDELN I STENUNGSUNDS KOMMUN

Stenungsunds kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordnings-
lagen 1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 §   Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och 
säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ord-
ningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med föreskrifter-
na är att upprätthålla den allmänna ordningen.

2 §   Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till 
allmänna försäljningsplatser för torghandel: Strandtorget och angränsande områden längs ka-
jen och Sandbergs plats.    

Fasta och tillfälliga saluplatser

3 §   På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka be-
stäms av kommunstyrelsen.

En fast saluplats  (årsplats) får användas på bestämd tid, dvs helt kalenderår med undantag för 
dagar med speciella arrangemang samt första tisdagen i månaden (knallemarknad). Plats anvi-
sas av gatuavdelningen.

En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av gatuavdelningen.

Fördelning av saluplatser

4 §   Vid fördelningen av saluplatserna gäller följande:

När flera platser tilldelas en person, skall platserna vara belägna intill varandra.

Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. I fall en innehava-
re av en fast saluplats inte har intagit sin plats före klockan 07.30 eller gjort anmälan till gatu-
avdelningen att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har gatuavdelningen  rätt att  
låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats.
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Tider för försäljning

5 §   Torghandel får ske vardagar på följande tider:

Försäljningen får börja  tidigast klockan 08.00 samt sluta senast klockan 18.00, ifall gatuav-
delningen inte medgivit undantag eller beslutar annat.

Försäljarna får inte tidigare än  2  timmar före fastställd försäljningstids början lägga upp va-
ror eller redskap på försäljningsplatsen.

Varor och redskap skall vara bortförda senast  2  timmar efter försäljningstidens slut.

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får 
gatuavdelningen  besluta att försäljning i särskilt fall skall ske vid andra tider än vad som 
stadgas ovan eller helt ställas in.

Innehavarens upplysningsskyldighet

6 §   En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning 
skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om 
innehavarens namn, postadress och telefonnummer. Registrering avseende moms eller person-
lig legitimation skall kunna uppvisas.

Förbud mot försäljning av vissa varor

7 §   Knivar, med undantag av försäljare med speciella tillstånd, sprängämne, skjutvapen och 
pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna. 

Försäljning av livsmedel

8 §   Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga 
delar bestämmelserna i livsmedelslagen (1971:511) och livsmedelsförordningen (1971:807) 
och lagen om måttenheter, mätningar och mätdon (1992:1514) samt föreskrifter meddelande 
med stöd av dessa.

Placering av varor, redskap och fordon

9 §   Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller 
mellan saluplatserna.

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen. För upp-
ställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs nämndens tillstånd.
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Renhållning m.m.

10 §   En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 2 timmar  efter försäljningstidens 
slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att ta det med sig.

Innehavaren skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg.

Avgift

11 §   För användning av  allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de 
grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. Avgift skall erläggas före det att torgplat-
sen tages i besittning.

Överträdelse av föreskrift

12 §   Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § andra och tredje 
styckena, 4 § tredje stycket första meningen, 5 § första - fjärde styckena, 7 §, 9 och 10 §§ kan 
dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

____________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 

Bilaga: Karta
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1. Inledning 

 

1.1 Taxa och avgifter för upplåtelse på offentlig plats  
 

Kommunen har rätt att ta ut avgift för upplåtelse av offentlig plats som står under kommunens 
förvaltning med stöd av lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa 
upplåtelser av offentlig plats, med mera, vidare benämnd Avgiftslagen. 

Enligt Ordningslagen 1 kap 2 § utgörs offentliga platser av allmänna vägar, gator, vägar (gång- 
och cykelvägar och enskilda vägar som används av allmänheten), torg, parker och andra platser 
redovisade som allmän platsmark i detaljplan. Det krävs även att platsen har upplåtits för sitt 
ändamål. Offentlig plats utgörs även av områden som i detaljplan är redovisade som 
kvartersmark för hamnverksamhet, är upplåtet för detta ändamål samt är tillgängligt för 
allmänheten. Även andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för 
allmän trafik (gång-, cykel-, moped- och biltrafik) är offentlig plats. 

En offentlig plats inom detaljplanelagt område får endast användas på ett sätt som stämmer 
överens med det ändamål som platsen har upplåtits för. För att använda platsen på annat sätt 
krävs tillstånd från polismyndigheten. Det krävs även tillstånd från berörd fastighetsägare. 

När marken förvaltas av kommunen yttrar sig kommunen i ärendet enligt Ordningslagen 3 kap. 
2 §. Tillstånd från polismyndigheten behövs dock inte om platsen tas i anspråk endast tillfälligt 
och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd, tillstånd krävs dock 
alltid av fastighetsägaren. 

För att kommunen ska ha möjlighet att ta ut avgift för upplåtelsen krävs att kommunfullmäktige 
har beslutat om en taxa som innehåller grunderna för hur avgiften ska beräknas enligt 
Avgiftslagen 1 kap 1 §. 

 

1.2 Avgift för grävning, trafikanordningsplaner och återställande 
 

Kommunen har möjlighet att ta ut avgift för handläggning av ärenden berörarende lednings- 
och grävarbeten på kommunens gator, vägar, cykelbanor och intilliggande beläggning. 
Lednings- och grävarbeten är omfattande och innebär att till exempel gator och vägar grävs upp 
och sedan återställs. Vid arbeten i trafikmiljö behöver sökande upprätta en trafikanordningsplan 
(TA-plan) som ska granskas av kommunen.                                  

För att täcka kommunens kostnader som uppkommer vid tillståndsgivning av ansökningar för 
grävtillstånd och TA-planer - samt uppföljning av de samma - ska sökande betala avgift 
beslutad av kommunfullmäktige.   
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2. Taxor och avgifter för upplåtelser på offentlig plats 
 

Försäljning på offentlig plats Avgift 

Tillfällig försäljning i försäljningsstånd, max 15 kvm 250 kr per plats/dygn 

(minimiavgift 500 kr) 

Lotteriförsäljning från stånd, max 15 kvm 250 kr per plats/dygn 

(minimiavgift 500 kr) 

Food truck/matvagn (elanslutning och förbrukning ingår ej) 300 kr/dag, 2000 kr/mån, 

helår 15 000 kr 

(minimiavgift 500 kr) 

Mindre food truck i form av cykelkärra/moped/pop up-

vagn/mobilt kök i försäljningsstånd (elanslutning och 

förbrukning ingår ej) 

200 kr/dag, 1200 kr/månad, 

helår 9 000 kr 

(minimiavgift 500 kr) 

Uteservering, säsong (april – september) 275 kr/kvm/säsong (april-

september) (minimiavgift 500 kr) 

Julgransförsäljning 500 kr/vecka 

Marknad (med huvudsyftet försäljning, samordnad organisation) <1000 kvm = 1 500 kr/dygn 

1000 - 3000 kvm = 2500 kr/dygn  

>3000 kvm = 3 000 kr/dygn 

Elanslutning, inklusive förbrukning 50 kr/dag för 32 A 

 30 kr/dag för 16 A 

Reklam och information Avgift 

Trottoarpratare/beachflagga/banderoll  1 000 kr/styck/år  

eller 500 kr/tillfälle (1–3 dagar) 

Fast reklamskylt (ej digital/rörlig) samt vägvisningsskylt 1450 kr/kvm/år 

Fast reklamskylt, digital/rörlig 2 350 kr/kvm/år 
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Evenemang Avgift 

Cirkus/tivoli 4000 kr/tillfälle (1–3 dagar) 

Konsert, evenemang, tävling eller liknande 1500 kr per tillfälle (1–3 dagar) 

Filminspelning  800 kr/tillfälle 

Kultur, miljö- eller hälsoaktivitet riktad till allmänheten av 

ideella föreningar eller av kommunen 

0 kr 

Byggnation, etablering, upplag Avgift 

Byggskylt 50 kr/kvm/mån 

(minimiavgift 500 kr) 

Byggbelamring (t ex bod, byggnadsställning, verktygscontainer, 

upplag m.m.) 

50 kr/kvm/år 

(minimiavgift 500 kr) 

Container 500 kr/vecka eller 1500 kr/månad 

per container 

Behållare på återvinningsstation 500 kr/behållare/år 

Mast inklusive teknikbod 15 000 kr/år – 32 000 kr/år 

Avgiften varierar beroende på geografisk 
placering, den högre avgiften gäller för 
centrala delar av kommunen. 

Övrigt Avgift 

Övriga upplåtelser 200 kr/dag + 5 kr/kvm/dag eller 

enligt överenskommelse. 

(minimiavgift 500 kr) 

Tillfälligt nyttja allmän plats för att slå av gräs och tillvarata 

skörden 

500 kr 

Upprättande av skötselavtal (ej till enskilda personer) 1 500 kr 

Minimiavgift för handläggning och besiktning 

 

 

500 kr/tillfälle 
Avgiften tas ut om den totala avgiften 
understiger 500 kronor. Krävs 
ytterligare besiktning faktureras 
ytterligare en miniavgift, se pkt 9 avsnitt 
2.1 
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2.1 Allmänna bestämmelser för Taxor och avgifter för upplåtelse 
på offentlig plats 
 

1. Utöver Ordningslagen och Avgiftslagen ska vid användande av offentlig plats även 
följande ordningsföreskrifter tillämpas: ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Stenungsunds kommun” samt ”Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i 
Stenungsunds kommun”. 

2. Indexreglering - Avgiftsbeloppen justeras årligen med hänsyn till förändringar i 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Justering sker inför varje årsskifte.  

3. För samtliga avgiftsbelagda upplåtelser, med undantag för torgplatser, uttages en 
minimiavgift per upplåtelse, såvida inte annat angivits. Denna avgift ska betalas 
oavsett om platsen används eller ej. Minimiavgiften innefattar administrativa 
kostnader såsom handläggning av ärendet. 

4. Med år avses kalenderår. 
5. För politiska organisationer, ideella föreningar och skolklasser tas ingen avgift ut. För 

välgörenhetsföreningar som godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk 
Insamlingskontroll (SFI) tas heller ingen avgift ut. 

6. Avgiften ska betalas efter av kommunen utställd faktura. Årsbelopp kan delas upp 
kvartalsvis.  

7. Avgift för upplåtelse av offentlig plats är momsbefriad. Skulle reglerna om moms 
ändras ska avgiften justeras med hänsyn till detta.  

8. Tillståndshavaren1 ansvarar för att söka de ytterligare tillstånd som kan krävas för 
upplåtelsen, till exempel bygglov. 

9. Tillståndshavaren är skyldig att återställa marken till det skick den hade före 
upplåtelsen. Vid bristande städning och/eller avsaknad av reparation av eventuella 
skador som uppkommit i samband med upplåtelsen debiteras faktiskt kostnad för 
återställande separat. En extra minimiavgift tillkommer för besiktning och 
handläggning av den ej återställda marken. 

10. För event/evenemang som inte kräver att besökaren betalar inträde, och är öppet för 
allmänheten, tas ingen avgift ut.  

11. Vid upplåtelser där trafikflöden påverkas ska en trafikanordningsplan (TA-plan) 
sändas in till verksamheten Infrastruktur i god tid före det att den offentliga platsen tas 
i anspråk. Avgift för granskning av TA-planen uttas separat. 

12. Uteservering tillåts mellan 1 april och 30 september. 
13. Vid vissa upplåtelser kan flera avgifter i taxan tillämpas. 
14. Endast i undantagsfall får avsteg från taxan göras om det leder till orimliga avgifter.  

 
1 Med tillståndshavare menas den person eller företag som beviljats polistillstånd för användande av offentlig plats enligt Ordningslagen 
(1993:1617) 
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3. Taxa för torghandel 
 
I Stenungsund bedrivs torghandel med stöd av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i 
Stenungsunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 21 juni 2004 § 71. 

Följande taxa reglerar avgiften för de platser som torghandeln hänvisas till i de lokala 
ordningsföreskrifterna för torghandel. Taxan ersätter tidigare beslutad taxa i 
kommunfullmäktige 2011-03-14, § 41. 

Försäljning får endast ske under vardagar på de platser som omfattas av de lokala 
ordningsföreskrifterna för torghandel. Under den första tisdagen varje månad bedrivs 
samordnad torghandel. 

Årsavgiften faktureras av kommunen i förskott och kan delas upp med sex månaders avgift 
per gång. 

Tillfällig plats betalas i första hand kontant via swish eller liknande kontanthanteringstjänst. 
Möjlighet finns även att betala via faktura utställd av kommunen. 

En plats omfattar 9 kvm, 3x3 meter. 

 

Torghandel Taxa/avgift 

Torghandel, årsplats 5 dagar per vecka inklusive 

samordnad torghandelsdag 

3000 kr/plats/år 

Torghandel, årsplats en dag per månad under 

samordnad torghandelsdag  

2000 kr/plats/år 

Torghandel, tillfällig plats vardagar 250 kr/plats/dag 
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4. Avgift för grävning, trafikanordningsplaner och återställande 
 

Lednings- och grävarbeten är omfattande och innebär t.ex. att gator, vägar, cykelbanor och 
intilliggande beläggning grävs upp och sedan återställs. Grävarbetena innebär att kommunens 
gator, vägar, cykelbanor m.m. försvagas. Vanliga skador som uppkommer är  
t.ex. sättningar och sprickbildningar. Skador kan komma efter många år även efter det att en 
gata/väg fått ny beläggning.   

Stenungsunds kommun tar ut avgift enligt denna taxa för återställning av gator, gång- och 
cykelbanor, grus och grönytor. 

Den som ansvarar för grävning i allmän plats (byggherren) skall betala ersättning för 
kommunens handläggning av grävningstillståndet d.v.s. administration, kontroll och 
granskning av relationshandlingar, dokumentation och övertagandebesiktning.  

För tillsyn, platsbesök före, i samband med eller efter grävning, samt ökade kostnader för 
framtida förhöjt underhåll tas särskild taxa ut. Avgifterna i denna taxa för ersättning vid 
grävning i allmän plats utgår från angivet antal tusendelar (s.k. milliprisbasbelopp mPBB) av 
gällande prisbelopp enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring.   

 

4.1 Administrativa avgifter  
  
Ersättning för handläggning av grävningstillstånd består av en administrativ avgift 
motsvarande 20 mPBB per timme, dock lägst 2 timmar.   

Utöver detta finns andra administrativa avgifter som rör tillsyn, platsbesök, återupprepade 
besiktningar mm.  

 
Typ av avgift  Taxa  

Handläggning av grävtillstånd inkl TA-plan 
och lägesgodkännande  

930 kr/timma, dock lägst 2 timmar  

Granskning av endast TA-plan som ej hör 
till grävtillstånd ex upplåtelse av offentlig 
plats  

930 kr/timma, dock lägst 2 timmar 

Återkommande granskning av TA-plan 
och/eller grävtillstånd   

1120 kr/timma  

Tillsyn och platsbesök  930 kr/timma  
Återkommande 
efterbesiktningar/slutbesiktning 

1120 kr/timma  
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4.2 Återställningsavgifter för bitumenbundna lager (asfalt), 

framtida förhöjt underhåll*, justering av beteckningar och 
kantsten  

 
*Ersättning för framtida förhöjt underhåll skall betalas till kommunen, när grävningen är klar. 
Avgiften ska täcka kommunens kostnader för framtida förhöjt underhåll. Avgift betalas för 
hårdgjorda ytor.  

Kommunen utför dessa typer av återställning.   
Gång- 
och 
körbana  

Intervall  Enhet  Utan 
framtida 
förhöjt 
underhåll  

Med  
framtida 
förhöjt 
underhåll  

Med framtida 
förhöjt underhåll 
för asfalt yngre 
än 5 år  

Anmärkning  

< 10  m²  605 kr/m²  785 kr/m²  965 kr/m²  Ett lager   
100 ABT  

10-50  m²  470 kr/m²  610 kr/m²  750 kr/m²  Ett lager   
100 ABT  

> 50  m²  420 kr/m²  545 kr/m²  670 kr/m²  Ett lager   
100 ABT  

< 10  m²  830 kr/m²  1079 kr/m²  1328 kr/m²  Två lager  
110 AG +   
80 ABT  

10-50  m²  695 kr/m²  903 kr/m²  1111 kr/m²  Två lager  
110 AG +   
80 ABT  

  

> 50  m²  630 kr/m²  819 kr/m²  1008 kr/m²  Två lager  
110 AG +   
80 ABT  

 

Minsta debiterbar yta är 1 m². Vid grävning i samband med planerat årsbestämt 
beläggningsunderhåll sker inget påslag för framtida förhöjt underhåll. Vid grävning i yta med 
asfaltbeläggning yngre än fem år fördubblas påslaget för framtida förhöjt underhåll.   

  
Avgift för återställning av kantsten exkl. eventuell justering  

 

Storlek på kantsten  Pris per meter  
Spikad betongsten 
12 cm  

165 kr  
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Spikad betongsten 
16 cm  

210 kr  

Råkantsten 10-15 cm   385 kr  
 

Vid de tillfällen då asfalten behöver justeras för att det ska vara möjligt att sätta kantsten 
och/eller råkantsten så tillkommer följande kostnader för justering och asfaltering (4cm 100 
ABT):  

<10 löpmeter: 300 kr/löpmeter  

10-50 löpmeter: 200 kr/löpmeter  

> 50 löpmeter: 175 kr/löpmeter  

 

4.3 Avgift för justering av beteckningar  
 

Fasta beteckningar  Pris per enhet  
Höjning 20-50 mm inkl järnram  605 kr  
Nedstigningsbrunn typ A6  495 kr  
Tillsynsbrunn typ A5, spolbrunn A3, 
brandpost, rännstensbrunn  

330 kr  

Avstängningsventil AV, servisventil SV, 
polygonpunkt PP  

275 kr  

Teleskopiska beteckningar  Pris per enhet  
Nedstigningsbrunn typ A6  275 kr  
Tillsynsbrunn typ A5, spolbrunn A3, 
brandpost, rännstensbrunn  

275 kr   

Avstängningsventil AV, servisventil SV, 
polygonpunkt PP  

275 kr  

 
 

4.4 Påföljdsavgifter 

Avgifter som tas ut för olika brister och avvikelser. Brister bedöms på en skala från 1 till 3 
där: 1 är brist, 2 är allvarlig brist, 3 är en mycket allvarlig brist.  
 

4.4.1 Påföljdsavgift för överträdelse av TA-plan  

Om TA-plan inte följs eller annan brist i utmärkningen upptäcks kan ansvarig byggherre, eller 
dess utmärkningsansvarige åläggas att betala en påföljdsavgift. Ansvarig från kommunen ska 
då besöka arbetsplatsen och dokumentera alla brister, både skriftligt och genom fotografering.   
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Avgiftsuttag tas ut enligt tabell nedan, avgiften anges i kronor:  
 

Antal 
2:or  

Antal 3:or      

  0  1  2  3  4  5  
0  0  5000  15 000  25 000  35 000  45 000  
1  0  5000  15 000  25 000  35 000  45 000  
2  0  5000  15 000  25 000  35 000  45 000  
3  2500  5000  15 000  25 000  35 000  50 000  
4  3000  5000  15 000  25 000  45 000  50 000  
5  3000  5000  15 000  25 000  45 000  50 000  

 
4.4.2 Påföljdsavgift för skada på träd  

Inget träd på eller intill arbetsområdet får skadas i grenverk, stammar eller rotsystem. Skadas 
någon del härav utgår följande avgift:  
 

Typ av träd  Taxa  
Skyddsvärt träd enligt Länsstyrelsens 
inventering  

50 000 kr/st  

Alléträd med biotopskydd  30 000 kr/st  
Träd med en diameter som överstiger 10 cm, 
1 meter upp från marken  

20 000 kr/st  

    

4.4.3 Övriga påföljdsavgifter  
 
Vid följande avvikelser bedöms risken för påverkan på oskyddade trafikanter och allmän plats 
vara så pass stor varför en direkt påföljdsavgift per nedan angivna avvikelse tas ut direkt, då 
det betraktas som avtalsbrott gentemot gällande bestämmelser.  
  
Avgift utgår alltid för dessa avvikelser, om 10 000 kronor per avvikelse:  
 

- vid avsaknad av beviljat grävtillstånd  
- vid grävning utanför vad som godkänts i grävtillståndet  
- vid ej efterlevnad av granskad TA-plan eller på annat sätt brister i utmärkning av 

vägarbeten   
- vid avsaknad av granskad TA-plan (Kontroll av TA-planens efterlevnad kan komma 

att ske, och avvikelser debiteras enligt kommunens gällande avgifter.)  
- då arbete sker utan godkända varselkläder  
- vid akuta arbeten som inte anmälts nästföljande arbetsdag  
- eventuella skador på utrustning, ytor, växtlighet, träd etc.   
- vid olämpligt material i schakten vid återställningsarbete, som t.ex. asfaltskakor,  
- tjälklumpar, jord, lera, virkesklumpar med mera   
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4.4.4 Övriga påföljdssavgifter som ej omfattas av bristbedömning  

 Avgift för dolda betäckningar i schakt: 10 000 kronor/styck  
- Förseningsavgift* (engångsavgift): 3000 kr, därefter 1000 kr/dygn  

 
*Med försening avses från det datum då arbetet ska vara avslutat enligt slutdatum i 
grävtillståndet.  
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   Dnr KS 2020/434 

 
Bilaga 3 till tjänsteskrivelse ”Taxor och avgifter för upplåtelse av offentlig plats, 
torghandel samt grävning och trafikanordningsplaner” 
 
Jämförelse med tidigare uttagna avgifter och taxor, urval 
 

Benämning Uttagen avgift tidigare år som 
föreslås ersättas. Avgift/enhet. 

Förslag till beslut, taxa 2021 
Avgift/enhet 
Samtliga avgifter i kolumnen 

nedan föreslås indexregleras 

via PKV1 

Fast torghandelsplats, årsplats 2000 kr/plats/år Ersätts enligt nedan 

Torghandel, årsplats 5 dagar/vecka 

inklusive samordnad torghandelsdag 

--- 3000 kr/plats/år 

Torghandel, årsplats 1 dag/månad 

under samordnad torghandelsdag 

--- 2000 kr/plats/år 

Tillfällig torghandelsplats 250 kr/plats/tillfälle 250 kr/plats/tillfälle 

 

Uteservering 200kr/kvm/säsong (april – oktober) 275 kr/kvm/säsong (april – 

oktober) 

(minimiavgift 500 kr) 

Food truck 2000 kr/månad, april – oktober 

Avgiftsfritt november - mars 

300 kr/dag, 2000 kr/mån, 

helår 15 000 kr 

(minimiavgift 500 kr) 

Mindre food truck i form av 

cykelkärra/moped/pop up-

vagn/mobilt kök i försäljningsstånd 

(elanslutning och förbrukning ingår 

ej) 

2000 kr/månad, april – oktober 

Avgiftsfritt november - mars 

200 kr/dag, 1200 kr/månad, 

helår 9 000 kr 

(minimiavgift 500 kr) 

Fast vägvisningsskylt, fast 

reklamskylt 

I snitt 160 kr/kvm/år 1450 kr/kvm/år 

 
1 PKV = prisindex för kommunal verksamhet. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas 
till ett genomsnittligt pris. Publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
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   Dnr KS 2020/434 

 

 

 
2 PKV = prisindex för kommunal verksamhet. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas 
till ett genomsnittligt pris. Publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Benämning Uttagen avgift tidigare år som 
föreslås ersättas. Avgift/enhet. 

Förslag till beslut, taxa 2021 
Avgift/enhet 
Samtliga avgifter i kolumnen 

nedan föreslås indexregleras 

via PKV2 

Upplagsplats 25 kr/kvm 50 kr/kvm/år 

(minimiavgift 500 kr) 

Julgransförsäljning Ingen avgift 500 kr/vecka 

Filminspelning Ingen avgift 800 kr/tillfälle 

Minimiavgift för handläggning och 

besiktning 

Ingen avgift 500 kr/tillfälle 

(Avgiften tas ut om den totala 

avgiften understiger 500 kronor. 

Krävs ytterligare besiktning 

faktureras ytterligare en 

miniavgift).  

Handläggning av grävningstillstånd 

inklusive trafikanordningsplan 

Ingen avgift 930 kr/timme, dock lägst två 

timmar 

Granskning av endast TA-plan som 

ej hör till grävtillstånd ex upplåtelse 

av offentlig plats 

Ingen avgift 930 kr/timme, dock lägst två 

timmar 

Tillsyn och platsbesök Ingen avgift 930 kr/timma 
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