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Mälarens vattenvårdsförbunds årsredovisning för verksamhetsåret 2012 
 

Styrelsen för Mälarens vattenvårdsförbund får härmed avge följande årsredovisning för 

verksamhetsåret 2012. 

 

 

Mälarens vattenvårdsförbund 
Foto: Susanna Vesterberg 

Förbundets syfte är att bidra till ett bättre underlag för samhällsplanering och annan 

verksam¬het av betydelse för vattenförhållandena i Mälaren. Därigenom förbättras 

möjligheterna att följa upp miljömål och initiera miljöförbättrande åtgärder. 

 

Förbundet möjliggör en ökad aktivitet, effektivitet och kvalitet i miljöövervakningen genom 

samverkan om resurser. 

 

Förbundets verksamhet är enligt stadgarna: 

 

- Att bedriva miljöövervakning av Mälaren och i samband med detta ta fram 

underlagsmaterial om tillståndet i vattenmiljön. 

- Att redovisa miljöövervakningens resultat på sådant sätt att det blir till nytta i 

medlemmarnas löpande verksamhet och i planerings- och utvecklingsarbete i 

kommuner, företag, myndigheter m fl. 

- Att fungera som forum för samråd och information i vattenvårdsfrågor. 

- Att samverka med andra vattenvårdsförbund och vattenförbund för 

erfarenhetsutbyte och effektivt resursutnyttjande. 

- Att tillgodose allmänhetens behov av lättillgänglig information om Mälaren. 

 

Flertalet av alla de som nyttjar, påverkar eller utövar tillsyn av Mälaren är medlemmar i 

vattenvårdsförbundet. Förbundet hade under 2012 knappt 50 medlemmar bland kommuner, 

länsstyrelser, landsting, företag, vattenvårdsorganisationer, yrkesfiskare LRF och 

naturskyddsföreningar. Följande organisationer var medlemmar i förbundet 2012: 

 

Kungsör, Köping, Hallstahammar, Västerås, Enköping, Håbo, Uppsala, Knivsta, Sigtuna, 

Upplands-Väsby, Upplands-Bro, Järfälla, Stockholm, Sundbyberg, Solna, Huddinge, Ekerö, 

Botkyrka, Salem, Södertälje, Strängnäs och Eskilstuna kommuner. De fyra länsstyrelserna i 

Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län och Västmanlands län. Landstingen i 

Stockholms län, Uppsala län och Västmanlands län. Företag som utnyttjar Mälaren som 

recipient för avloppsvatten; Yara AB, Köping, Pfizer Health AB, Strängnäs och Ragn-Sells 

Avfallsbehandling AB och Svensk Oljeåtervinning AB. Företag som nyttjar Mälaren för 

dricksvattenproduktion: Stockholm Vatten AB och Norrvatten. Vattenvårdsorganisationerna 

Arbogaåns vattenförbund, Hedströmmens vattenförbund, Kolbäcksåns vattenförbund, 

Fyrisåns vattenförbund och Hjälmarens vattenvårdsförbund. Yrkesfiskarna, Fiskeriverket, 

Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, LRF. Länsförbunden av SNF i Södermanland och 

Västmanland. 

 

Under 2012 har ansökan om medlemskap inkommit från Svealands kustvattenvårdsförbund 

och VAS-rådet. Nya medlemmar antas vid förbundets årsstämma. 
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Förvaltningsberättelse 
 

Styrelse 

Styrelsen har haft följande sammansättning: 
 

Ordinarie   Ersättare 

 

Staffan Jansson (S)  Lena Vilhelmsson (S) 

Västerås stad   Köpings kommun 

 

Magnus Arreflod (Mp)  Anders S. Svenson (FP) 

Eskilstuna kommun  Strängnäs kommun 

 

Anders Karpesjö (KD)  Maria Gardfjell (Mp)  

Järfälla kommun  Uppsala kommun 

 

Patrik Waldenström (Mp)  Ove Andersson (V) 

Södertälje kommun  Hallstahammars kommun 

 

Lars Bäcklund (M)  Claes Kugelberg (M) 

Uppsala kommun  Västerås stad 

 

Lars Brofalk (C)  Gun Eriksson (S) 

Stockholms läns landsting  Stockholms läns landsting 

 

Joakim Pansar  Karin Ek 
 

Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Stockholms län 

 

Gunilla Lindgren  Lennart Nordvarg 

Länsstyrelsen i Uppsala län Länsstyrelsen i Uppsala län 

 

Lars Juhlin   Jenny Rondahl 

Länsstyrelsen i Södermanlands län Länsstyrelsen i Södermanlands län 

 

Susanna Vesterberg  Magnus Svensson 

Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsstyrelsen i Västmanlands län 

 

Lars Lindblom  Per Ericsson 

Stockholm Vatten AB  Norrvatten 

 

Filippa Mayrhofer  Lars-Håkan Karlsson 

Pfizer Health AB  Yara AB 

 

Klas Lindström  Daniel Eriksson 

Mälarens Fiskareförbund  Mälarens Fiskareförbund 

 

Per Nyström    Åsa Wolgast-Broberg 

LRF Mälardalen  LRF Södermanland 

 

Thomas Åhsberg  Johan Axiö 

Sjöfartsverket  Sjöfartsverket 
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Ordförande i styrelsen har under året varit Staffan Jansson, Västerås stad.  

Vice ordförande har varit Lars Bäcklund, Uppsala kommun. 

Sekreterare har varit Susanna Vesterberg, Länsstyrelsen, Västerås.  

Anders Birberg, Länsstyrelsen, Västerås, har varit kassaförvaltare. 

 

 

Revisorer 

Ordinarie   Ersättare 

 

Anders Ågren, aukt revisor Per Ågren, aukt redovisningskonsult 

 

Lars Luttropp  Erland Levi 

Västerås stad   Surahammars kommun 

 

 

Valberedning 

I valberedningen har ingått Kerstin Isaksson, Västerås stad (sammankallande), Magnus 

Edström, Västerås stad och Tommy Rosén, Solna stad. 
 

 

Arbetsgrupp 

Arbetsgruppen har under 2012 breddats något för att omfatta flera intressen. I arbetsgruppen 

ingår för närvarande följande personer: 

 

Susanna Vesterberg, Länsstyrelsen i Västmanlands län (sammankallande) 

Lars Lindblom, Stockholm Vatten AB 

Per Ericsson, Norrvatten 

Jonas Hagström, Länsstyrelsen i Stockholms län 

Lars Juhlin, Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Gunilla Lindgren, Länsstyrelsen i Uppsala län 

Magnus Svensson, Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Stina Thörnelöf, Stockholm stad 

Anna Åhr-Evertson, Upplands-Väsby kommun 

Babette Marklund, Järfälla kommun 

Filippa Mayrhofer, Pfitzer Health AB 

Jonas Berglind, LRF Mälardalen 
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Verksamheten 2012 
 

Årsstämma 
Årsstämman 2012 genomfördes 26 april i Stadshuset i Södertälje. Protokollet från 

årsstämman finns på förbundets hemsida.  

 

Utöver ordinarie stämmoförhandlingar fick förbundet information om ” Vatten och kretslopp i 

Södertälje kommun” och därefter genomfördes ett studiebesök till Nackunga gård, för att se 

anläggande av hygieniseringsanläggning samt Kyrkskolan Hölö. Kommunens miljökontor, 

LRF samt Telge Nät AB medverkade. 
 

 

Sekreterarskap 
Under 2012 utökades administrationen inom förbundet. De höjda medlemsavgifterna medgav 

en större insats på detta område. Det visade sig vara svårt att snabbt höja sekreterarens 

tjänstgöringsgrad för förbundets räkning och därför lades inte så mycket resurser som planerat 

på detta under 2012. Fr o m januari 2013 är omfattningen av sekreterarskapet uppe på den 

tänkta nivån. 
 

 

Styrelsemöten 
Under år 2012 har styrelsen haft fem möten på följande tider och platser: 
 

- 6 mars, Stadshuset i Uppsala 

- 15 maj, Rådhuset i Köping 

- 28 augusti, Stadshuset i Västerås 

- 18 oktober, Sjöfartsverket i Stockholm 

- 19 december, Stadshuset i Västerås 

 

Styrelsen har bl a behandlat följande frågor: 

 

 Budget och verksamhetsplan 

 Avrapportering och uppföljning av pågående projekt. Under året har följande projekt 

pågått: 

 ”Basprogrammet” för nationell övervakning av Mälaren 

 Långtidsutvärdering av Mälaren 

 Nytt övervakningsprogram för Mälaren 

 Modellering för Mälaren  

 Sjögullsbekämpning i Mälaren 

 Mälarens vattenvårdsförbunds utökade roll genom projektet ”Mälaren – en sjö för 

miljoner” har också varit i fokus. Inriktningen i projektet har diskuterats fortlöpande på 

styrelsemötena.  

 Inför höjningen av medlemsavgifterna diskuterades detta i styrelsen. Efter höjningarna 

diskuterades även effekterna av de höjda avgifterna, dvs hur medlen skulle användas av 

förbundet.  

 Arbetsgruppen sammansättning har diskuterats och godkänts/noterats i styrelsen. 

Arbetsgruppens arbete har också avrapporterats löpande vid styrelsemötena.  

 Revisorernas har vid revisionen i början av 2012 lämnat en del synpunkter och frågor, 

som styrelsen haft uppe för behandling.  

http://malaren.org/artikel.asp?categoryID=8&parentID=0&pageID=26
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 Förbundets medverkan på konferenser, seminarier och träffar har diskuterats och även 

avrapporterats på styrelsemöten.  

 

Styrelsen har i samband med sina möten under 2012 även fått information av olika slag om 

aktuella projekt och pågående arbeten. Följande projekt har presenterats för styrelsen: 

 Modellstudie:”fosforomsättning – minskad kvävetillförsel i Ekoln”. Anders Larsson 

(fd Fyrisåns vattenförbund) informerade. 

 Mälarprojektet: Sjöfartsverkets muddrings- och breddningsåtgärder i farleden i 

Mälaren. Johan Axiö, Sjöfartsverket informerade. 

 Mälaren – en havsvik om 100 år? Kort rapportering om Länsstyrelsernas arbete. 

Förbundets sekreterare informerade. 

 Övervakningsmodell för Mälaren med hjälp av satellitbilder. Petra Filipsson, 

Brockman geomatics informerade.  

 

Styrelsen gjorde också i samband med styrelsemöte 15 maj ett studiebesök i Norsa hagar i 

Köping. 

 

Protokoll från styrelsemötena finns på hemsidan: www.malaren.org. Protokollen sprids till 

styrelsen, kontaktpersoner och revisorer m fl framför allt via e-post. 
 

 

 

Möten med arbetsgruppen 
Under år 2012 har arbetsgruppen haft fyra möten: 

 

16 februari (Stockholm) 

28 juni (per telefon) 

21 september (Stockholm) 

12 november (Stockholm) 

 

I arbetsgruppen har följande frågor behandlats under 2012: 

 Arbetsgruppen har tagit fram förslag på vilka projekt som bör ingå i 

verksamhetsplanen. En del förfrågningar om deltagande i projekt har inkommit från 

externa aktörer, andra har tagits fram av arbetsgruppen. Projektförslagen har samlats i 

en projektkorg och därifrån har projekt valts ut till verksamhetsplanen. 

 Arbetsgruppen har diskuterat och genomfört arbete inom projekten i 

verksamhetsplanen för 2012. Vid mötena har projekten följts upp och arbetsuppgifter 

fördelats ut på medlemmarna i gruppen.  

 Arbetsgruppen har också löpande diskuterat informationsspridning, bl a genom 

förbundets hemsida.  

 

Minnesanteckningarna från arbetsgruppsmötena finns på hemsidan: www.malaren.org  
 

 

Seminarier och konferenser 
Under året har Mälarens vattenvårdsförbund deltagit vid följande seminarier och konferenser: 

 Mälartinget 2012. Mälardalsrådet firade 20-årsjubileum och nära 380 deltagare deltog 

vid Mälartinget. Mälarens vattenvårdsförbund hade i samband med tinget en 

utställning där information om förbundets verksamhet spreds. Läs mer om Mälartinget 

2012. 

http://www.malaren.org/
http://www.malaren.org/
http://www.malardalsradet.se/malartinget-2012-20-arsjubileum.aspx
http://www.malardalsradet.se/malartinget-2012-20-arsjubileum.aspx
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 Den 23 augusti 2012 medverkade Mälarens vattenvårdsförbund vid Mälarkonferensen 

som anordnades av länsstyrelserna runt Mälaren. Ca 200 besökare var på plats. 

Förbundets sekreterare höll ett föredrag om samverkan i vattenarbetet och projektet 

Mälaren – en sjö för miljoner. Läs mer om konferensen. 

 Mälarens vattenvårdsförbund arrangerade tillsammans med Mälardalsrådet ett 

seminarium under Almedalsveckan i Visby på Gotland i juli 2012. Temat för 

seminariet var ”Mälaren – dricksvatten eller toalett?” Läs mer om seminariet.  

 Naturskyddsföreningen (Västerås) anordnade ett informationsmöte om fisk i Mälaren 

där Mälarens vattenvårdsförbunds sekreterare medverkade och berättade om 

verksamheten som bedrivs inom förbundet med koppling till fisk.  

 Mälarens båtförbunds ordförandekonferens 28 november i Västerås. Mälarens 

vattenvårdsförbunds sekreterare var med och informerade om verksamheten och lyfte 

fram kopplingen mellan vattenkvaliteten och båtlivet i sjön.  

 

 

Samverkan och information 
Mälarens vattenvårdsförbund har under 2012 i olika sammanhang samverkat med andra 

organisationer om förbundets arbete.  

 Förbundets sekreterare deltog vid Riksmöte för vattenorganisationer 17 september på 

Djurö.  

 Vattenorganisationer runt Mälaren har fått information om verksamheten i förbundet 

via e-post och hemsidan. 

 Mötet för kontaktpersoner i Mälarens vattenvårdsförbund kunde inte genomföras 

under 2012, men genomfördes istället i januari 2013. 

 Samordning av förbundets och Vattenmyndigheten arbete har skett fortlöpande under 

2012, eftersom sekreteraren har sin tjänst hos Vattenmyndighetens kansli och har 

deltagit på kanslimöten och även i nationella arbetsgrupper och möten med övriga 

vattenmyndigheter. 

 Hemsidan har fortlöpande uppdaterats med aktuell information från förbundet men 

också med ny information från andra aktörer. Tre rapporter har publicerats på 

hemsidan (publikationer): ”Miljöövervakning i Mälaren 2011”,”Informationsskrift om 

Mälaren” och ”Bekämpning av sjögull i Mälaren 2012”. 

 Dessutom sker en omfattande informationsspridning via e-post och telefon genom 

förbundets sekreterare, arbetsgrupp och styrelse. 

 

 

Media 
Mälarens vattenvårdsförbund har synts i media vid åtminstone två tillfällen under 2012. 

 Ett radioinslag gjordes i P1 i augusti om problemen i dricksvattentäkten Mälaren. 

 Dagens samhälle uppmärksammade i somras problematiken med utsläpp och 

dricksvattenproduktion i Mälaren i en artikel ”Utsläpp hotar drickvatten för två 

miljoner”. 

 

 
 

 

 

http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/SiteCollectionDocuments/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/malarkonferens-2012.pdf
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12237?redir
http://malaren.org/publikationer.asp?categoryID=9
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5259278
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Projekt 
Mälarens vattenvårdsförbund bedriver övervakning i Mälaren enligt ett fast program 

(basprogram). Utöver detta program görs insatser av engångskaraktär i form av 

undersökningar eller utredningar, i den rörliga delen av programmet. Verksamheten 2012 

följde i stor utsträckning den fastställda verksamhetsplanen för året, här nedan beskrivs de 

prioriterade projekten. 

 

 

Nationellt delprogram: Mälarens basprogram  

Miljöövervakning av Mälaren har i vanlig ordning under 2012 skett inom ramen för det 

nationella delprogrammet "Stora Sjöar" som samordnas av vattenvårdsförbunden för 

respektive sjö och Havs- och vattenmyndigheten. Havs- och vattenmyndigheten bidrar med 

medel (560 000 kr) till Mälaren för genomförande av programmet. 

 

Mälarens vattenvårdsförbund har genomfört övervakning vid 11 provtagningsstationer. Både 

vattenkemiska och biologiska parametrar övervakas. Utförare av undersökningarna under 

2012 var SLU (provtagningen i mars) och för resterande 2012 ALcontrol. Resultaten av 

undersökningarna kommer att presenteras i en årsrapport som presenteras på hemsidan och 

även skickas ut till förbundets medlemmar under vårterminen 2013. Data från 

undersökningarna kommer att lagras hos den centrala datavärden SLU (länk). 

 

 

Utveckling av ett nytt övervakningsprogram för Mälaren 

Under 2012 påbörjades arbetet med att utveckla ett nytt övervakningsprogram för Mälaren. 

Det finns ett behov av att utveckla programmet för att den övervakning som bedrivs i Mälaren 

ska vara så anpassad som möjligt till de krav på mätningar som finns idag, bl a med 

utgångspunkt i vattenförvaltningens krav. Mälaren har bland annat blivit indelad i 32 s k 

vattenförekomster istället för tidigare nio, vilket förbundet måste ta hänsyn till i sin 

kommande övervakning. 

 

ALcontrol fick av förbundet ett uppdrag att se över de vattenkemiska och biologiska 

mätningarna i Mälaren och att göra en anpassning av övervakningsprogrammet till nya 

bedömningsgrunder, vattenförekomster samt andra eventuella krav. Ett förslag till ”input” till 

det nya programmet levererades från ALcontrol i mars 2013. Under 2013 kommer 

arbetsgruppen att vidareutveckla det nya programmet. 

 

 

Långtidsutvärdering av mätningar 

Under 2012 påbörjades även arbetet med en långtidsutvärdering av övervakningsdata från 

Mälaren. Uppdraget att genomföra utvärderingen gick till Institutionen för vatten och miljö 

hos SLU. Övervakning av Mälaren har pågått i nära 50 år och titeln på utvärderingen blir 

troligen ”50 år i Mälaren”. Syftet med utvärderingen var att belysa tillståndet i Mälaren och 

utvecklingen över tid när det gäller t ex belastning.  

 

Delleverans av texter till utvärderingen skedde i slutet av 2012 och har bearbetats av 

arbetsgruppen. Slutversionen av rapporten väntas i mars-april 2013. Rapporten kommer 

därefter att finnas i förbundets publikationsserie på hemsidan (länk). 

 

 

http://webstar.vatten.slu.se/db.html
http://malaren.org/publikationer.asp?categoryID=9
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Modellering i Mälaren 

Projektet har inte genomförts under 2012 eftersom behoven av en modell visade sig vara 

väldigt olika hos förbundets medlemmar. Ett möte genomfördes i slutet av 2012 med 

vattenproducenterna i Mälaren, Vattenmyndigheten och Mälarens vattenvårdsförbund, för att 

diskutera vilken inriktning modellen skulle ha. Arbetet med att beställa en modell kommer att 

fortlöpa under 2013 i vattenproducenternas regi. 

 

 

Sjögullsbekämpning i Mälaren 

Under 2012 har Kungsörs kommun i samarbete med förbundet genomfört ett projekt som 

syftade till att testa olika metoder för bekämpning av sjögull i västra Mälaren. Sjögull är en 

invasiv art som spridit sig från Arbogaån ut i Mälaren och som riskerar att sprida sig 

ytterligare till andra delar av Mälaren.  

 

Resultaten av projektet redovisas i en skriftlig rapport som finns på vattenvårdsförbundets 

hemsida (länk). Det är svårt och arbetsintensivt att bekämpa sjögull (figur 1) och arten sprider 

sig relativt snabbt i Mälarens västra del Galten.  

 

 
Figur 1. Bekämpning av sjögull i Galten, Kungsörs kommun. Foto: Christina Schyberg. 

 

 

 

Förberedelse inför projektet Mälaren en sjö för miljoner 

Under 2012 har ett intensivt arbete pågått med att förankra projektet Mälaren en sjö för 

miljoner. Projektet går ut på att öka åtgärdstakten hos kommunerna i Mälarens 

avrinningsområde (figur 2) för att få en bättre vattenkvalitet i Mälaren. Tanken är att 

kommunerna ska bidra med en krona per invånare i avrinningsområdet och att förbundet ska 

skapa en gemensam plattform och ett kontaktnät för åtgärdsarbetet. En (eller flera) 

samordnare ska anställas hos vattenvårdsförbundet som kan vara ett stöd för kommunerna i 

sitt vattenarbete. 

 

Under hösten 2011 skickades en första ansökan om medel till Havs- och vattenmyndigheten 

(HaV), för att få en statlig medfinansiering i projektet. Förbundet fick dock inga medel 

eftersom projektet inte ansågs vara tillräckligt konkret och eftersom trycket på medlen hos 

HaV var mycket stort. 

 

http://malaren.org/document/Sjögullsprojekt2012.pdf
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En första förfrågan om deltagande i projektet skickades ut till kommunerna i mars 2012 till de 

knappt 50 kommunerna med störst påverkan på Mälaren. Få kommuner tackade ja till 

erbjudandet och många ville ha ett förtydligande av vad projektet innebar. Ett förtydligande 

gjordes och ytterligare en förfrågan skickades därefter till samma kommuner i november 

2012. Svar från kommunerna önskades 22 mars 2013. För att fånga upp vilka behov som 

fanns av stöd hos kommunerna genomfördes ett seminarium i Västerås i september 2012. Ett 

tjugotal personer från kommunerna och andra intressenter deltog på mötet.  

 

I slutet av mars 2013 har 17 kommuner tackat ja till deltagande i projektet. Beslut om hur 

förbundet går vidare med projektet kommer att tas vid årsstämman 2013.  

 

 
Figur 2. Mälarens avrinningsområde. 
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Ekonomi 
Naturvårdsverkets medelstilldelning till vattenvårdsförbundet för 2012 års miljöövervakning i 

Mälaren uppgick till 560 000 kr. 
 

 

 

RESULTATRÄKNING

Intäkter Not 2009 2010 2011 2012

Erhållna bidrag 3 1 289 000 1 327 500 1 299 000 2 653 250

Ränteintäkter 5 200 152 3 319 697

Summa intäkter 1 294 200 1 327 652 1 302 319 2 653 947

Kostnader

Undersökningskostnader -1 003 321 -950 541 -1 008 421 -1 221 487

Administrationskostnader -329 401 -296 915 -298 399 -351 647

Räntekostnader 0 -1 766 -117 0

Summa kostnader -1 332 722 -1 249 222 -1 306 937 -1 573 133

Resultat efter finansiella poster -38 522 78 430 -4 618 1 080 814

Bokslutsdispositioner

Avsättning till periodiseringsfond 0 0 0 -256 034

Resultat före skatt -38 522 78 430 -4 618 824 780

Skatt på årets resultat 0 0 0 -202 010

Årets resultat -38 522 78 430 -4 618 622 770
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BALANSRÄKNING

Tillgångar 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31

Omsättningstillgångar

Kassa och bank 1 291 531 655 195 1 342 961 2 185 018

Övriga fordringar 627 850 719 284 399 554 42 469

Summa tillgångar 1 919 381 1 374 479 1 742 515 2 227 487

 

Skulder och eget kapital Not 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31

Eget kapital 4

Balanserat resultat 73 703 35 182 113 612 108 994

Årets resultat -38 522 78 430 -4 618 622 770

Summa eget kapital 35 181 113 612 108 994 731 764

Obeskattade reserver 5 0 0 0 256 034

Kortfristiga skulder

Skatteskulder 0 0 0 55 677

Leverantörsskulder 0 0 0 312 500

Övriga kortfristiga skulder 44 445 0

Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter 6 1 884 200 1 260 867 1 589 076 871 512

Summa kortfristga skulder 1 884 200 1 260 867 1 633 521 1 239 689

Summa skulder och eget kapital 1 919 381 1 374 479 1 742 515 2 227 487

 

 

 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

 

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd. 

 

Principerna är oförändrade med föregående år med undantag av vad som anges i not 3. 

 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

 

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 
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Not 2 Anställda och personalkostnader 

 

Mälarens Vattenvårdsförbund har inte haft några anställda och några löner och ersättningar 

har inte utbetalats. 

 

 

 

Not 3 Erhållna bidrag

2011 2012

Bidrag från medlemmar kr 799 000 2 028 500

Bidrag från Vattenmyndighet kr 64 750

Statliga bidrag kr 500 000 560 000

kr 1 299 000 2 653 250

Från och med 2012 redovisas under året erhållna medlemsbidrag som intäkt under året.

Tidigare år har under året erhållna medlemsbidrag redovisats som förutbetalda intäkter.

2012 års intäkter inkluderar härigenom medlemsavgifter för såväl år 2011 som år 2012 och

årets resultat har genom detta påverkats positivt med kr 1.224.500. 

Detta medför dock att förbundet får betala en engångsskatt.
 

Not 4 Eget kapital

Balanserat Årets

resultat resultat

Belopp vid årets ingång kr 113 612 -4 618

Resultatdisposition kr -4 619 4 619

Årets resultat kr 622 770

Belopp vid årets utgång kr 108 993 622 771
 

 

 

Not 5 Obeskattade reserver

2011-12-31 2012-12-31

Periodiseringsfond Tax 2013 kr 0 256 034

kr 0 256 034

 
 

 

Not 6 Upplupna kostnader och förubetalda intäkter

2011-12-31 2012-12-31

Förutbetalda bidrag kr 868 750 0

Upplupna under-

sökningskostnader kr 636 999 851 312

Övrigt kr 83 327 20 200

kr 1 589 076 871 512
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