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Styrelsen och verkställande direktören för Vatten och Miljöresurs i Berg Härjedalen AB avger följande
årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr).

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Föremålet för bolagets verksamhet är att, för de kommuner eller kommunala bolag som är ägare
av bolaget, driva va-verksamhet enligt lagen om allmänna vattentjänster och utöva ansvar för
avfallshantering enligt miljöbalken.
Bolagets ändamål är att, med iakttagande av kommunala principer i kommunallagen och annan
relevant lagstiftning för ägarkommunerna långsiktigt ansvara för förvaltning, drift, underhåll och
genomföra investeringar i delägarnas allmänna va-anläggningar och avfallshantering i enlighet
med bolagets föremål.
Syftet med att ha detta i bolagsform är främst att säkra kompetensförsörjningen samt att på lång
sikt få en effektivare och robustare verksamhet.
Företaget har sitt säte i Härjedalens kommun, Jämtlands län.
Bolagets styrelse
Styrelsen ska bestå av minst fyra ledamöter hemmahörande i Bergs kommun och minst tre
hemmahörande i Härjedalens kommun. Nya ledamöter utses av respektive kommuns
kommunfullmäktige. Härjedalens kommunfullmäktige utser ordförande.
Företaget har sitt säte i Härjedalens kommun, Jämtlands län.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
2021 var återigen ett händelserikt år för bolaget och dess verksamheter. Under året rekryterades
ny VD och ny VA-chef, vi har stärkt upp med stödfunktioner i administrativ samordnare och
kommunikatör. Ny VA-taxa med tillhörande föreskrifter framarbetad av Vatten och Miljöresurs
har antagits i ägarkommunerna. Nya avtal för slam- och avfallshantering har kommit på plats och
förslag på ny avfallstaxa har arbetats fram bara för att nämna något av det som varit mer av
administrativ karaktär.
Vad gäller fältverksamheten så har både stora och små projekt genomförts inom de båda
verksamhetsgrenarna under året. I Härjedalens kommun har byggandet av det nya
avloppsreningsverket i Funäsdalen påbörjats. Investeringen är kommunens största
infrastruktursatsning gällande VA någonsin och planeras pågå fram till och med årsskiftet
2023/2024. På andra orter i Härjedalen pågår projektering inför andra stora satsningar på
avloppsreningsverk och tillhörande överföringsledningar. De projekt som ingår i detta
projektparaply är satsningar som är nödvändiga att genomföra utifrån gällande lagar och regler
och är planerade att pågå de kommande åtta åren vilket kommer göra att bolagets kostnader ökar
dramatiskt. I båda ägarkommunerna pågår även utredning och undersökning av nya vattentäkter
för att säkra god vattentillgång långsiktigt.
Under året har Vatten och Miljöresurs fortsatt arbetat med sluttäckning av deponierna. Kostnader
på 2 904 tkr har använts för detta arbete och redovisas mot avsättningar som tidigare gjorts i
ägarkommunernas redovisning.
Precis som 2020 präglades 2021 av den pågående Coronapandemin. ”Hemester” är ett begrepp
som märkts av i de båda kommunerna, det höga trycket i vår fjällvärld som det genererar märker
vi bland annat av i antalet VA-nyanslutningar och verksamheten på återvinningscentralerna.
Besöksantalet på våra återvinningscentraler har gått från ca 11 000 i Berg respektive ca 37 000 i
Härjedalen 2019 till ca 14 500 respektive ca 45 000 2021.
Pandemin i sig har företaget lyckats hantera väl. Råd, restriktioner och förebyggande åtgärder
har tidigt varit på plats och det har inte varit någon märkbar påverkan på att leverera det som
utlovats.
En stor del av vår verksamhet konsumerar en hel del elektricitet. Den prisutveckling som skedde
under framför allt slutet av året påverkade kostnaderna en del. Tack vare att en stor del av våra
elkostnader är bundna undkom vi dock en stor del av den kostnadsökning en del andra företag
upplevt.
Snöröjningskostnader är också en stor kostnadspost i verksamheter som Vatten och Miljöresurs i
vår del av Sverige. Under 2020 hade vi ovanligt låga kostnader gällande detta för att sedan vara
uppe på normala till höga kostnader 2021.
Det är respektive ägarkommun som svarar mot taxekollektiven, och särredovisning för detta
återfinns i kommunernas egna årsredovisningar. Vatten och Miljöresurs AB är ett viktigt verktyg
i det löpande arbetet samt i att lotsa kommunerna framåt i utvecklingsarbetet. För 2021 uppvisar
Härjedalen kommuns VA-kollektiv ett minusresultat om 6,3 Mkr och Avfallskollektivet ett
plusresultat om 1,3 Mkr. De ansamlade resultaten ska utjämnas till noll över tid och per 2021-1231 är de ackumulerade resultaten -1,8 respektive +7,8 Mkr.
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För Bergs kommuns taxekollektiv är årets resultat för VA +0,8 Mkr och Avfall -0,9 Mkr. VA
Bergs ackumulerade resultatet per 2021-12-31 är nu +3,2 Mkr. För Bergs kommuns
avfallskollektiv saknas uppgifter före 2018. Det ansamlade resultatet 2018-2021 är +4,4 Mkr.
Nyckeltal för verksamheterna*
År
Antal kunder Avfall**
Antal kunder VA**
Antal besökare ÅVC
Mängd insamlat restavfall (ton)
Mängd insamlat matavfall (ton)
Antal nyanslutningar (st)
Upparbetade investeringar åt
ägarkommunerna (MSEK)

2021
5 148
3 083
14
471
1 444
97
225
4 005

Berg
2020
5 661
3 076
14 481
1 506
22
296
4 205

2019
5 592
3 070
10 958

2021
11 563
9 269
44 497

Härjedalen
2020
11 390
8 834
43 569

1 602
0

3 743
103
992
90 565

3 644
24
647
47 375

5 132

2019
11 262
8 454
37 023
3 773
0
45 250

*Vatten och Miljöresurs i Berg Härjedalen AB är ett driftbolag. Ägarkommunerna är VAhuvudmän och är därmed de som äger kundreskontra samt anläggningarna.
**På grund av en omarbetning av Bergs kundregister då samfälligheter fick en annan kundbild
blir 2021 ojämförbart med tidigare år.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
För 2022 ser vi fortsatt hög aktivitet inom verksamhetsområdena. De nya VA-taxorna gäller från
och med 1 januari och de nya avfallstaxorna förväntas tas att gälla från maj. Vid årsskiftet tar
kommunerna över ansvaret för tidningsinsamlingen, vilket vi har fått i uppgift att verkställa, och
senare under året väntas besked komma i hur det blir med en eventuell fastighetsnära
förpackningsinsamling.
Vi har ett avtal på plats med Bräcke kommun som innebär att Vatten och Miljöresurs främst
kommer att hjälpa med avfallsingenjörstjänster. Bland annat därav kommer vi rekrytera två nya
ingenjörer. Vidare på rekryteringstemat har vi stundande pensionsavgångar inom VA som skall
ersättningsrekryteras, samt att behovet i stort ses över.
Efter att ha testat insamling av matavfall på två orter tar vi under 2022 nästa steg och kommer
hänga på fler orter. Detta innebär fler fraktioner även om den totala mängden insamlat avfall inte
förväntas öka nämnvärt.
Det ökade trycket på serviceavdelningen samt införandet av de nya taxorna gör att vi förstärker
organisationen med en ny servicemedarbetare under 2022.
Vi har också börjat arbeta med den fastställda VA-planen för att se hur det kommer att påverka
oss i framtiden.
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I Europa är läget just nu oroligt med pågående krig i Ukraina. Vi bevakar omvärlden och följer

myndigheters rekommendationer på alla plan. En påverkan som vi redan ser drabba oss direkt är
drivmedelspriserna som för tillfället rusar.
Under 2021 arbetade en arbetsgrupp fram ett arbetssätt för internkontrollplan. Detta testades
under 2021 och en rad aktiviteter utfördes. På styrelsemötet i januari 2022 togs formellt beslut
om årets aktiviteter, något som kommer följas upp löpande under året.
Andra icke-finansiella upplysningar
Personal
Ett av huvudsyftena med att bilda ett gemensamt driftbolag för två kommuner är att säkra vårt
behov av kompetens. Både genom att behålla de vi har och att bli en mer attraktiv arbetsgivare
för den kompetens vi behöver skaffa oss.
Vår personal är vår viktigaste resurs, och för 2022 har vi bland annat planerat in genomförande
av friskprofil för samtliga medarbetare samt att vi kommer se över våra friskvårdsförmåner.
Tyvärr har pandemin gjort att vi inte kunnat ha medarbetardagar fysiskt under året. Under 2022
hoppas vi kunna träffas för att växa starkare tillsammans.
Miljöpåverkan
Våra alltmer miljömedvetna kunder ställer allt högre krav på oss som leverantör. Det ställs också
högre och högre krav utifrån nya och skärpta lagkrav och direktiv från myndigheter, vilket är
inspirerande men också stundtals utmanande. Det ställer krav på att vi som verksamhet
kontinuerligt måste göra omvärldsbevakningar och löpande se över vilka initiativ som tas som
kan påverka vår verksamhet på sikt, både på EU-nivå och nationellt.
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Ägarförhållanden
Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB ägs till:
50 % av Bergs kommun
50 % av Härjedalens kommun

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Balansomslutning
Eget kapital
Kassalikviditet (%)
Soliditet (%)

2021
220 287
76 219
1 991
216,1
2,6

2020
169 355
30 336
2 000
98,8
6,6

2018/19
155 936
29 157
2 000
97,4
6,9

Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital

Årets
resultat

Totalt

2 000 000

0
-8 779
-8 779

2 000 000
-8 779
1 991 221

2 000 000

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):
Ingående:
Årets resultat:
årets förlust

behandlas så att
i ny räkning överföres

0
0
-8 779
-8 779

-8 779
-8 779

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning

Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

3

220 286 918
399 744
220 686 662

169 355 093
565 184
169 920 277

Rörelsens kostnader
Förnödenheter och underentreprenörer
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

4, 5
6, 7
8

-117 072 401
-55 132 807
-46 863 166
-1 190 628

-76 254 603
-49 643 632
-42 825 063
-1 075 276

Rörelseresultat

9

0
-220 259 002
427 660

-50 408
-169 848 982
71 295

-427 660
-427 660
0

-68 886
-68 886
2 409

0

2 409

Skatt på årets resultat

-8 779

-2 409

Årets resultat

-8 779

0

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Resultat före skatt
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2021-12-31

2020-12-31

3 253 450
3 253 450

3 694 937
3 694 937

3 253 450

3 694 937

95 477
27 155 790
0
1 126 734
28 378 001

29 813
15 226 016
38 957
1 494 791
16 789 577

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

44 587 596
72 965 597

9 851 359
26 640 936

SUMMA TILLGÅNGAR

76 219 047

30 335 873

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

10

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

11
12
13
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Not

2021-12-31

2020-12-31

2 000 000
2 000 000

2 000 000
2 000 000

-8 779
-8 779
1 991 221

0
0
2 000 000

40 458 779
40 458 779

1 376 333
1 376 333

13 721 831
2 070 199
821
4 819 131
13 157 065
33 769 047

14 253 713
1 372 546
9 323
2 665 817
8 658 141
26 959 540

76 219 047

30 335 873

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

14, 15

Fritt eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16

17
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

0
1 190 628
21 676
1 212 304

2 409
976 684
282 242
1 261 335

-186 753
-11 440 628
-293 006
7 111 015
-3 597 068

218 179
6 369 301
3 116 216
-1 339 346
9 625 685

-749 141
-749 141

-188 427
-188 427

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

39 541 223
-458 777
39 082 446
34 736 237

0
-458 777
-458 777
8 978 481

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

9 851 359
44 587 596

872 878
9 851 359

Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Not
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Anläggningstillgångar består av fordon, arbetsmaskiner och servrar vilka skrivs av på 5 år, förutom
undantag där livslängden bedömts avvika från detta.

Finansiella instrument
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
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Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Eget kapital
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.
Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
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Not 2 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser som påverkar bolagets ekonomiska ställning har inträffat efter räkenskapsårets
slut.

Not 3 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen per rörelsegren
Avfall
Vatten

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

51 814 496
168 472 422
220 286 918

51 215 314
118 139 779
169 355 093

Not 4 Leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 1 134 737 kronor.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

-1 458 431
-2 035 702

-1 051 708
-1 552 421
0
-2 604 129

-3 494 133
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal

Not 5 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

KPMG AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

-95 000
-4 000
-99 000

-138 544
-138 544
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Not 6 Anställda och personalkostnader

Antal tillsvidareanställda per 31 dec
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Tantiem och liknande ersättning till styrelse och verkställande
direktör
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

14
54
68

12
55
67

-792 988

-1 006 219
0

-32 206 376
-32 999 364

-30 272 150
-31 278 369

-160 256
-1 609 979
-10 604 059
-12 374 294

-184 764
-1 376 733
-9 147 264
-10 708 761

-45 373 658

-41 987 130

29 %
71 %
33 %
67 %

43 %
57 %
67 %
33 %

Avtal om avgångsvederlag
Avtal om avgångsvederlag tecknas individuellt om behov uppstår. Under 2021 har inga sådana avtal
träffats.

Not 7 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

75

74,9

Medeltalet anställda har beräknats som antalet arbetade timmar inklusive semester, sjukfrånvaro och
tjänstledighet dividerad med årsarbetstid enligt schablon 1.980 timmar. Övertid har ej medräknats.
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Not 8 Avskrivningar och nedskrivningar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till
väsentligt restvärde. Samtliga fordon och arbetsmaskiner skrivs av med 20% av anskaffningsvärdet,
förutom undantag där livslängden bedömts avvika från detta.

Not 9 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i
koncernen
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i
koncernen

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

4,00 %

5,00 %

94,00 %

91,00 %

2021-12-31

2020-12-31

5 312 550
749 141
0
6 061 691

5 203 703
188 427
-79 580
5 312 550

-1 617 613
0
-1 190 628
-2 808 241

-571 509
29 172
-1 075 276
-1 617 613

3 253 450

3 694 937

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Not 11 Fordringar hos koncernföretag

Av beloppet avser fordran på Bergs kommun 4 274 364 kr och Härjedalens kommun 22 881 426 kr.

Not 12 Övriga fordringar
Fordran utgörs av saldo på skattekonto på balansdagen.

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Försäkringspremier som avser nästkommande år
Nyttjanderättsavgifter för IT-system som avser nästkommande
år
Inköp fordon som levereras 2021
Övriga fakturor som avser nästkommande år

2021-12-31

2020-12-31

368 876
688 429

406 302
539 871

69 429
1 126 734

435 994
112 624
1 494 791
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Not 14 Antal aktier och kvotvärde
Aktiekapitalet består av 2.000 aktier med kvotvärde 1000 kr per aktie. Bergs kommun 212000-2502 äger
50% och Härjedalens kommun 212000-2510 äger 50% av aktierna.

Not 15 Disposition av vinst eller förlust
2021-12-31

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten:
Ingående:
Årets resultat:
årets förlust

behandlas så att
i ny räkning överföres

0
0
-8 779
-8 779

-8 779
-8 779

Not 16 Långfristiga skulder
Under 2021 togs ett lån mot Härjedalens kommun för att möjliggöra fakturering av faktiska kostnader
varje månad, istället för som tidigare, via acconto. Detta lån är amorteringsfritt enligt avtal.
I övrigt avser posten av lånerevers från Härjedalens kommun för avbetalning av fordon och
arbetsmaskiner som övergick till bolaget i samband med bolagsbildningen. Avbetalning av detta lån sker
under 5 år med en femtedel av totala beloppet varje år.
2021-12-31
Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Härjedalens kommun

2020-12-31

40 000 000
40 000 000

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupna pensionskostnader
Upplupen löneskatt
El fakturor avs dec
Slutavräkningar avfallsentreprenader
Revision
Upplupna löner + soc avg lönerevison
Upplupet Funäsdalens reningsverk
Övriga fakturor

2021-12-31

2020-12-31

-3 454 509
-1 390 420
-337 316
-905 751
-3 017 867
-100 000
0
-2 462 828
-1 488 374
-13 157 065

-2 854 928
-1 326 421
-710 785
-2 455 414
-100 000
-281 936
0
-928 657
-8 658 141
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