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Verksamhetsberättelse

med särredovisning av vatten-  
och avfallsverksamheten 
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2021 var starten på det nya bolaget – Härryda Vatten och 
Avfall AB. En bolagisering med syfte att ge ännu bättre 
 förutsättningar för utveckling och utbyggnad av vatten-  
och avfallshantering i en växande kommun. 

Den första januari 2021 gick de operativa verksamheterna  
för vatten och avfall över från Härryda kommuns förvaltning 
till ett helägt kommunalt bolag. Personal och verksamhetens 
tillgångar övergick till bolaget och en ny styrelse tillsattes. 

En egen identitet växte under året fram, visuellt med ny 
logotypochgrafiskprofil.Arbetemedattskapaenwebbplats
inleddes. Budskap formulerades med syfte att sammanfatta 
verksamhetens vision och löfte, att leverera vatten- och 
avfallstjänster för hållbar och kraftfull samhällsutveckling.  
Och att effektivt driva utvecklingen av vatten- och avfalls-
tjänster framåt som lägger grunden till trygghet, välmående 
och  morgondagens hållbara samhälle.

”Vi levererar högkvalitativa tjänster för vatten och avfall  
– idag och imorgon!” 

Vårt första år
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Jessica Sténhoff. Foto: Emmy Jonsson.
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När jag tillträdde som vd i det nya bolaget Härryda Vatten 
och Avfall AB kände jag en stor ödmjukhet inför uppgiften  
att leda verksamheten genom förändring och omvandling.  
Jag känner en stor tacksamhet till medarbetare och stöd-
funktioner inom kommunen som har hjälpt till för att få  
en väl fungerande organisation.

Under året som präglades av nystarten har vi tillsammans anpassat och funnit 
 former för gamla arbetssätt och tagit fram nya rutiner. Hela styrelsen har genom 
utbildning om verksamheterna vatten och avfall lärt känna organisationen.  

2021 påverkades vår omvärld och vår kommun av coronapandemin. Vi som  
bolag och alla medarbetare har behövt göra anpassningar och i större utsträckning 
 arbetat hemifrån för att minska trängseln och skydda dem som behöver vara på 
plats varje dag. Under dessa tider av distans och karantän har nya samarbetsformer 
 skapats för att målmedvetet leverera samma höga kvalitet och service till våra 
 kunder, och för att bana egen väg som bolag. 

Den kraft och vilja att skapa det nya bolaget som har visats på alla nivåer gör att 
stolthet och ödmjukhet är de dominerande känslorna när jag summerar året.

Jessica Sténhoff 
Verkställande direktör

och ny verksamhet
Nya tider

VD HAR ORDET
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Organisation

LEDAMÖTER
Bengt Johansson (M), ordförande
Roland Jonsson (MP), vice ordförande
Håkan Söderström (M)
Hans Jakobsson (C)

Härryda Vatten och Avfall AB
Härryda Vatten och Avfall AB – ansvarar för kommunens försörjning av 
 vattentjänster och avfallshantering samt kundtjänstfunktion för abonnent-
frågor och debitering. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bolagets styrelse
Styrelsen för Härryda Vatten och Avfall AB från och med 1 januari 2021 till och med  
ordinarie  bolagsstämma 2023.

Martin Tengfjord (SP)
Oskar Sköld (S)
Erik Holm (SD)

Köpta tjänster från  
kommun eller konsult* 
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Vid verksamhetsövergången valde samtliga 25 medar
betare från kommunens sektor för samhällsbyggnad att 
flytta över till bolaget. Under året anställdes också en 
handfull personer. 

I och med ökande krav från myndigheter avseende 
arbetsmiljö och miljöfarlig verksamhet, behöver framtida 
verksamhetsbehov säkerställas med erforderliga resurser 
både vad gäller kompetens och övriga behov rörande 
miljö, kvalitet, säkerhet och utförande. Samtidigt ska en 
kostnadseffektiv verksamhet utformas och utvecklas.

Under hösten genomfördes en organisationsförändring 
för att säkerställa framtida åtaganden för båda verksam
heterna Vatten och Avfall.

En medarbetarenkät genomfördes under hösten med ett 
gott resultat i de delar som avser Hållbart medarbetar
engagemang, HME. En modell och enkät som visar hur 
medarbetare upplever motivation, ledarskap och styrning.
Under verksamhetsåret har det genomförts arbetsplats
möten och medarbetarsamtal med alla medarbetare.

Personal har även deltagit på digitala nätverksmöten med 
syfte att samverka, seminarium för erfarenhetsutbyten 
och specifika spetsutbildningar inom vatten, avlopp och 
avfall.

Personal

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Verksamheten för

vattentjänster
Lagen om allmänna vattentjänster, som gäller från 1 januari 2007 ställer 
krav på att vattenverksamheten särredovisas och att särskild balans- och 
resultaträkningupprättas.Identifieringavtillgångarochskuldersomhör
till vattenverksamheten har gjorts och en balansräkning med utgående 
balanser per 2021-12-31 har upprättats i denna redovisning.
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DRICKSVATTENVERK OCH  
DRICKSVATTENDISTRIBUTION
Dricksvattenprovtagning har utförts enligt gällande kon
trollprogram och årets analysresultat från distributions
nätet har varit godkända. 

KARTVERKSAMHET
Driftdatasystemet VAbanken med tillhörande lednings
kartor har under året ajourförts och uppdaterats. För
bindelsepunktskartor har upprättats till nya anslutna 
fastigheter.

KVALITET
Kvalitetsarbetet vid leverans av dricksvatten omfattar 
olika typer av åtgärder som ledningsförnyelse, spolningar, 
rengöring av reservoarer och vattenprovtagning på vägen 
från vattentäkt till abonnent. Vattenverksamheten utför 
även rening av spillvatten där kväve, fosfor och syreför
brukande ämnen tas bort i olika processer. Provtagning 
och analyskontroll sker kontinuerligt.

ÖVRIGA HÄNDELSER
Under annandag påsk inträffade en extraordinär händelse 
i Rävlanda. Ett avloppsstopp i nära anslutning till vatten
verket i Rävlanda föranledde en försiktighetsåtgärd med 
att stoppa vattenverket. En kokningsrekommendation 
gick ut till samtliga kunder i Hindås och Rävlanda, då en 
misstanke fanns att dricksvattnet kunde innehålla bakte
rier. Efter flera dagars provtagningar i ledningsnätet kunde 
kokningsrekommendationen hävas då inga  avvikande 
prover med bakterier kunde konstateras. 

Vattenverksamhetens uppdrag är att producera och dist
ribuera dricksvatten, avleda och rena spillvatten samt 
avleda dagvatten enligt lagen om allmänna vattentjänster.
Bolaget ska genomföra drift och underhåll av kommu
nens ledningsnät och övriga anläggningar. För att möjlig
göra kommunens utbyggnadsmål för nya bostads och 
industriområden genomförs nödvändiga investeringar för 
att trygga dricksvattenförsörjning och rening av avlopps
vatten i Härryda kommun.

AVLOPPSRENINGSVERK
Genom regelbunden kontroll har avloppsreningen  
vid de olika verken fungerat enligt ställda utsläppsvillkor. 
Personalen har vidareutbildats enligt fastställda utbild
ningsplaner. Producerat avloppsslam har avyttrats till 
jordförbättringsmedel genom PR Slamsugnings försorg. 

SPILLVATTENAVLEDNING 
Under året har inspektioner utförts på brunnar och 
 ledningar som har resulterat i underhållsåtgärder för att 
minska mängden ovidkommande vatten till ledningsnätet. 
Underhåll i dagvattenledningar och kring dagvattendam
mar har utförts för att förvalta och minska risken för 
översvämningar. Delar av bolagets ledningsnät har filmats 
för att lokalisera och dokumentera fel i både  dagvatten 
och spillvattenledningar. Under året har det varit 
16 stycken stopp i ledningsnätet för spillvatten och  
dagvatten.

Uppdrag

Under året har 
1 884 514 m3 dricksvatten 

levererats från vattenverken. 
Den ej debiterade mängden från 

ledningsnätet är 10 procent. 
Inom distributionsnätet har 

25 stycken vattenläckor 
åtgärdats.

Under året har 4 018 111 m3  
avloppsvatten mottagits och renats, 
varav 3 566 042 m3 har renats vid  

Ryaverket i Göteborg. Kommunens egna 
reningsverk har mottagit och renat 

409 454 m3 i Rävlanda reningsverk och 
42 615 m3 i Hällingsjö reningsverk.

VERKSAMHET FÖR VATTENTJÄNSTER
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I slutet av 2021 påbörjades byggnation av Hindås vattenverk som ska stå färdigt att tas i bruk under hösten 2023.

Vattenverksamhetens (VA:s) resultat uppgick till 0,3 mnkr, 
underskottet regleras i bokslutet mot förutbetalda intäk
ter (resultatfond) och det redovisningsmässiga resultatet 
efter finansiella poster uppgick till 0. VA:s resultatfond 
uppgår vid bokslut till 0,6 mnkr.

Vattenverk, ledningsnät och tillhörande anläggningar 
finansieras med brukningstaxa som fullmäktige i Härryda 
kommun beslutar om och ska täcka kostnader för vatten

försörjning inom fastställt verksamhetsområde. Den 
största kostnadsposten är kapitalkostnader, avskrivning 
och ränta, på verksamhetens anläggningar. Till det kom
mer även löpande kostnader för drift och underhåll 
såsom personal, energi, förbrukningsmaterial och köpta 
tjänster.

Ny taxa för 2022 beslutades om i december 2021.

VA Ekonomi

I den pågående pandemin har verksamhetens utbytesplan 
för vattenmätare inte kunnat utföras enligt fastställd plan. 
Detta var andra året i rad som medförde att utbytes
planen flyttades fram. 

FRAMTID
Verksamheten står inför stora investeringsbehov kom
mande år. Framförallt beror det på en ökande befolkning 
och ett behov att möjliggöra för nya exploateringar men 
även ökade samhällskrav och klimatförändringar. Investe
ringar som är framtunga påverkar likviditeten i bolaget i 
och med att anslutningsavgifter debiteras sent i investe
ringsprocessen och täckningsgraden är låg i förhållande 

till den totala investeringskostnaden. Detta ställer krav på 
en god planeringsförmåga och balans mellan kostnader 
och intäkter över tid. 

Kommande femårsperiod förväntas nettoinvesteringar 
uppgå till ca 650 mnkr, som inte finansieras av anläggnings
avgifter och påverkar nivån på brukningsavgifter.  Arbetet 
med nödvändiga investeringar och utökning av VA:s 
 verksamhetsområde skapar behov av resursförstärkningar 
i form av personal och att organisationen växer. Krav 
från myndigheter innebär också långsiktig planering för 
utbyggnad av andra områden i kommunen.

VERKSAMHET FÖR VATTENTJÄNSTER
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81 miljoner kronor i kostnader

VERKSAMHET FÖR VATTENTJÄNSTER

Personal 21 % 
23 årsarbetare

 Köp av vatten  
och  behandling  

av spillvatten 14 %
2021 betalade HVAAB  

ca 10 mnkr för hantering  
av spillvatten till Gryaab som 

behandlar ca 90 % av Härrydas 
totala mängd spillvatten.

El 7 % 
Elkostnader ökade  

med 10 % jämfört med 
föregående år.

Konsulter 4 % 
är allt från utredare  
vid investeringar till  

administrativa konsulter.

Stödtjänster 4 % 
köpta av Härryda kommun; kon
taktcenter, ekonomi och perso

naladministration, mät och 
GIStjänster m.m.

Kapitalkostnader 24 % 
varav avskrivningar på ledningsnätet står för 
69 % och egna reningsverk och dricksvattenverk 
21 % resterande 10 % avser övriga anläggningar 
och inventarier.  Avskrivningar ökade med 25 % 
jmf med föregående år och i takt med idrift
tagning av nya ledningar och verk förväntas öka 
kommande åren.

Övrigt 10 % 
Exempel på övriga kostnader är  

vattenreningskemikalier, fordonsparken, 
försäkringar och lokalhyror.

Underhåll och  
reparationer 16 %
avser främst ledningsnät som relining, 
 rörinfodring, och lagning av läckor.

Foto: Anna Sigvardsson, Emmy Jonsson, Gryaab, iStock.
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Verksamheten har som mål att trygga vattenförsörjning 
och avloppshantering för att möjliggöra en befolknings
ökning om minst 1,5 procent per år. Det innebär  
utbyggnad och investeringar i både nya detaljplaner och 
om vandlingsområden, men också ny kapacitet i form av 
vattenverk samt överföringsledningar för att knyta sam
man hela kommunen. Investeringar innebär också för 
Härryda att möta upp och att klara nya krav.  

Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar upp
gick till 193 mnkr, vilket är 103 mnkr lägre än budget. 
Inbetalning av anläggningsavgifter, enskilda nyanslutningar 

och nya exploateringsområden, uppgick till 27 mnkr.  
Nettoinvesteringar om 166 mnkr generar kapitalkostnader 
som kräver ökade brukningstaxor.

Arbete med nya överföringsledningar mellan Landvetter 
och Hindås fortlöper enligt plan och tidigt under året 
färdigställdes en ny högreservoar i Hindås och till  
sommaren färdigställdes även en intagsstation vid  
Västra  Nedsjön. Under 2021 har byggnation av ett nytt 
vattenverk i  Hindås upphandlats. Allt är viktiga delar för 
att möta framtidens behov av dricksvatten och möjlig
göra avledning av spillvatten för hela Härryda kommun.

Investeringar

Intagspumpstation vid Västra Nedsjön ska pumpa råvatten till vattenverket som byggs i Hindås.  

VERKSAMHET FÖR VATTENTJÄNSTER
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Vatten och Reningsverk
Investeringar i vatten och reningsverk innefattar reinvesteringar  

i egna vattenverk för produktion av dricksvatten, i reningsverk 
för behandling av spillvatten samt även i tryckstegringsstationer 

och avloppspumpstationer. Projektering av nytt vattenverk i 
Hindås och färdigställande av tillhörande intagsstation uppgick 

till 26 mnkr. 

Reinvesteringar
Reinvesteringar i ledningsnät uppgick till nästan 14 mnkr,  

i relation till årets avskrivningar om 16 mnkr.

Ledningsnät
Investeringar i ledningsnät avser investeringar i ökad 

 kapacitet samt överföringsledningar för att möjliggöra nya 
områden för byggnation. Byggnation av överföringsledningar 

mellan Landvetter och Hindås uppgick till 73 mnkr. 

Exploateringsområden
Exploateringsområden avser utbyggnad i nya detaljplaner  

exklusive ledningar för att försörja området. Dessa investeringar 
generade ca 17 mnkr i inkomster 2021. Under 2021 avsåg detta 
exploateringsområden, Bårhult, Björröd, Landvetters Backa samt 

Älmhult i kommunal regi där utgifter reglerades mot bolaget.

Nya serviser
Investeringar i serviser avser enskilda anslutningar av  

fastigheter uppgick till knappt 1 mnkr. Anläggningsavgifter för  
dessa anslutningar uppgick till ca 10 mnkr.

40 60 80 100 1200 20

2021 2020
28,1

40,9

13,8

12,2

106,8

75,3

43,4

3,2

0,9

1,8

Investeringar (mnkr)

VERKSAMHET FÖR VATTENTJÄNSTER

Tkr = Tusen kronor, mnkr = Miljoner kronor, fg år = Föregående år



14

Verksamheten för

avfallstjänster
I Miljöbalkens 15:e kapitel regleras att kommunerna ansvarar för hantering 
av kommunalt avfall från icke yrkesmässig verksamhet. Kostnaderna för 
avfallsverksamhetenfinansierasviaintäkternafrånentaxaföravfalloch 
slam som fastställs av Kommunfullmäktige. Tillgångar och skulder ingår  
ibolagetslöpanderedovisning.Identifieringavtillgångarochskuldersom
hänför sig till avfallsverksamheten har gjorts och en balansräkning med  
utgående balanser per 2021-12-31 har upprättats i denna redovisning.
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I Miljöbalkens 15:e kapitel regleras att kommunerna 
ansvarar för hantering av kommunalt avfall samt avlopps
fraktioner och bygg och  rivavfall  från icke yrkesmässig 
verksamhet. I detta ingår inte ansvar för insamling av 
verksamhetsavfall. Producenterna ansvarar för insamling 
av avfall med producentansvar. 

I Miljöbalken regleras kommunernas ansvarsområden. 
Avfall ska hanteras på sådant sätt att största möjliga 
 miljö och samhällsnytta uppnås. I det arbetet deltar alla 
– från producenterna till hushållen.

Avfallet ska hanteras enligt den prioritetsordning som 
beskrivs i avfallshierarkins fem steg:  

ENTREPRENÖRER 
Verksamheten genomförs främst med hjälp av upp
handlade entreprenader. Under året 2021 ansvarade 
Renova Miljö AB för insamling och behandling av farligt 
avfall samt transporter av grovavfall från Bråta åter
vinningscentral. Renova AB har efter en direkttilldelning 
år 2018 ansvaret för insamling av hushållsavfall.

BRÅTA ÅTERVINNINGSCENTRAL
Bråta återvinningscentral är Härryda kommuns anlägg
ning för insamling av grovavfall och farligt avfall. Här kan 
hushållen lämna in grovavfall som till exempel metallskrot, 
trä, trädgårdsavfall och elektronikavfall. Driften och 

Uppdrag

Deponering

Energi-
återvinning

Material-
återvinning

Åter-
användning

Före-
byggande

Deponering

Energi-
återvinning

Material-
återvinning

Åter-
användning

Före-
byggande

bemanningen är upphandlad under året och utsedd 
entreprenör är Veolia Recycling Solutions Sweden AB/
REMONDIS Sweden AB.

Under året upphandlades en entreprenör för hämtning 
och behandling av skrot på Bråta ÅVC.

Under året infördes ett körkortsbaserat insamlings
system till Bråta återvinningscentral. Invånarna i Härryda 
kommun kan även nyttja återvinningscentraler i grann
kommunerna. 

INSAMLING AV FARLIGT AVFALL
Bolaget har i dagsläget tre behållare för insamling av 
 mindre farligt avfall, den så kallade Samlaren. Behållarna 
finns i matbutiker i Hindås och Mölnlycke.

Tre gånger under året har invånarna haft möjlighet att 
lämna farligt avfall som exempelvis färg, hushållskemikalier 
och småelektronik till en så kallad ”Farligt avfall och 
secondhandbil”. 

Farligt avfall och second hand-bilen  besöker kommunen 
tre gånger per år. Foto: Renova. 

VERKSAMHET FÖR AVFALLSTJÄNSTER

Avfallstrappans fem steg är förebyggande, återanvändning, 
materialåtervinning, energiåtervinning och deponering. 
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Bråta återvinningscentral i Mölnlycke. Foto:  Anna Sigvardsson.

INSAMLING AV FÖRPACKNINGAR  
– ÅTERVINNINGSSTATIONER
För insamling av tidningar och förpackningar finns 
26 stycken återvinningsstationer runtom i kommunen, 
som Förpackningsinsamlingen ansvarar för, på uppdrag av 
producenterna. Förpackningsinsamlingen står för insam
ling och underhåll av stationerna. 
 
Lysrör, glödlampor och mindre elavfall kan lämnas på 
Bråta återvinningscentral, i Samlaren eller vid de schema
lagda turerna med Farligt avfall och secondhandbil.

HÄMTNING AV REST- OCH  
MATAVFALL
Insamlingssystemet för rest och matavfall är uppbyggt 
för att stimulera till återvinning och återanvändning genom 
att tillämpa differentierad och viktbaserad taxa. Abonne
mang för insamling av matavfall eller hemkompostering 
har en lägre fast avgift än abonnemang för osorterat avfall. 

REGIONALT SAMARBETE
De tretton kommunerna i göteborgsregionen har arbetat 
fram en ny gällande regional avfallsplan ”Göteborgs
regionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kom
muner till 2030”, som är gällande år 2021–2030 och går  
i linje med Härryda kommuns arbete och plan för ett 
mer hållbart samhälle. Avfallsplanen är utgångspunkten 
för hur kommunerna inom göteborgsregionen arbetar 
för en effektiv och hållbar avfallshantering.  

Samlaren finns några i matbutiker i Mölnlycke och Hindås.  
Foto: Renova. 

VERKSAMHET FÖR AVFALLSTJÄNSTER

Under året samlades  
1392 ton matavfall in,  

för tillverkning av biogas och 
biogödsel och 4 528 ton hushålls-

avfall (exklusive grovavfall) 
 samlades in till förbränning. 

Grovavfall från hushållen lämnas 
nästan uteslutande av hushållen 

själva på Bråta åter-
vinningscentral.
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Återbrukspaviljongen på Bråta återvinningscentral. Foto: Anna Sigvardsson.

KVALITET
Avfallsverksamheten utgjordes under 2021 av en avfalls
ingenjör samt en avfallshandläggare. 

Verksamhetens styrning av avtal sker genom bland annat 
entreprenadmöten, avstämningar och avtalsuppföljningar.
Genom konsortialavtalet som kommunen har med 
Renova AB är kommunen bunden att lämna allt bränn
bart hushållsavfall för behandling på Renovas anläggning i 
Sävenäs och matavfallet ska gå till Renovas anläggning på 
Marieholm där det förbehandlas. Även deponiavfallet går 
genom detta avtal. 

Alla direkttilldelningar till Renova AB har reviderats och 
kommunala chefsnätverket för Renova (KCR) har sedan 
tillsammans med Renova AB signerat avtalen. 

ÖVRIGA HÄNDELSER
I slutet på år 2020 beslutade regeringen att producent
ansvaret för returpapper ska upphävas och att landets 
kommuner tar över ansvaret för insamlingen och åter

vinningen av returpapper såsom tidningar. Kommunerna 
ska från den 1 januari 2022 tillhandahålla ett system med 
lättillgängliga insamlingsplatser och se till att det retur
papper som samlas in hanteras så att materialåtervinning 
främjas. Härryda Vatten och Avfall AB har under året 
tillsammans med Lerums och Partille kommun upprättat 
ett underlag för en auktorisationsupphandling som inne
bär att godkända entreprenörer beviljas att samla in 
returpapper i Härryda kommun. 

Under året beslutade verksamheten att skjuta på 
 invigningen av återbrukshuset Paviljongen på grund av 
rådande läge med Covid19. Ytterligare följder av pande
min visade sig i form av lägre viktsintäkter från mat och 
restavfall än vad verksamheten räknat på. På Bråta åter
vinningscentral ökade mängden grovavfall som lämnades 
in under året jämfört med tidigare år vilket med största 
sannolikhet kan kopplas till att fler var hemma under 
pandemin och kunde avsätta tid för renoveringar och 
rensningar i hemmen.

VERKSAMHET FÖR AVFALLSTJÄNSTER
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Framtida verksamhetsbehov måste säkras upp med 
erforderliga resurser både vad gäller personal och övriga 
behov rörande miljö, kvalitet, säkerhet och utförande. 
Under 2021 infördes nya entreprenader såsom transpor
ter av grovavfall ifrån Bråta återvinningscentral samt 
hämtning och behandling av skrot. 

Under 2022 införs nya entreprenader för insamling och 
behandling av returpapper samt en ny entreprenad för 
insamling och hantering av återbruksmaterial på Bråta 
återvinningscentral. Regeringen har beslutat att från och 
med 1 jan 2026 ska kommunerna överta insamlings

ansvaret för förpackningar. För att säkra en fortsatt  
högkvalitativ avfallshantering till kommunens invånare 
och verksamheter kommer avfallsverksamheten att 
under 2022 förstärkas med en avfallschef.

AVFALL EKONOMI
Avfallsverksamhetens resultat efter finansiella poster 
uppgick till 4,5 mnkr, vilket främst härleds till en ned
skrivning av tidigare ackumulerade underskott på 3,4 mnkr 
som enligt god redovisningssed inte kan redovisas som 
en fordran.  Avfallsverksamhetens resultatfond uppgår  
till 4,4 mnkr vid bokslut 2021. 

Framtid

VERKSAMHET FÖR AVFALLSTJÄNSTER

Foto: Renova
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41,3 miljoner kronor i kostnader

Drift entreprenader 
79 %
Driftentreprenader, nästan 4/5 av 
 verksamheten utförs av externa  
entreprenören, exempelvis det  
kommunalt ägda Renova som hämtar 
cirka 5 920 ton avfall hos kommun
invånarna. Bråta återvinningscentral 
driftas av en entreprenör och fler 
talet entreprenör står för transport  
och hantering av grovavfallet.

Nedskrivning 
(resultatfond) 8 % 

Redovisningsmässig ned skrivning 
av resultatfonden gjordes för att i 
kommunen redovisades resultat

fonden på ett sätt som inte är 
god sed i ett bolag.

Personal 5 % 

Övrigt 4 % Stödtjänster (kommun) 2 %
Stödtjänster köpta av Härryda kommun, Kontaktcenter, 
ekonomi och personaladministration.

Kapitalkostnader 2 % 

ÅVC Bråta 23 % 

Slam 11 % 

VERKSAMHET FÖR AVFALLSTJÄNSTER

Driftentreprenader
utgör 32,7 miljoner kronor (79 %) 
och fördelas enligt diagrammet. 

Foto: Anna Sigvardsson, Jenny Lööf, iStock.

Farligt avfall 1 %

Hushållsavfall 55 %

ÅVC Bråta 23 %

Slam 11 %

ÅVC utanför Härryda 10 % 
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Finansiell 
rapportering
med särredovisning av vatten-  
och avfallsverksamheten
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2021 2020

Not Totalt VA Avfall Totalt VA Avfall

Rörelsens intäkter        

Nettoomsättning 2  117 638     80 882     36 756     114 035     78 153     35 882    

Övriga rörelseintäkter            37             33               4                        

Summa rörelsens intäkter   117 675     80 915     36 760     114 035     78 153     35 882    

Rörelsens kostnader        

Entreprenadtjänster   44 295    11 645    32 650    53 419    20 038    33 381    

Övriga externa kostnader   35 049    32 703    2 346    37 058    35 464    1 594    

Personalkostnader 3  19 483    17 415    2 068    15 905    14 442    1 463    

Avskrivningar och nedskrivningar   16 574    15 878    696    13 808    12 736    1 072    

Övriga rörelsekostnader 4 3 382     3 382                                                      

Summa rörelsens kostnader  -118 784    -77 642    -41 142    -120 190    -82 680    -37 510    

Summa rörelseresultat  -1 109       3 273    -  4 382    -6 155    -  4 527    -1 628    

Ränteintäkter och liknande 
resultatposter 5          126             86             40         2 635       2 635                    

Räntekostnader och liknande 
resultatposter 5 3 475     3 358    117    8 560    8 320    240    

Årets resultat  -4 458              -      -4 458    -12 080    -10 212    -1 868    

RESULTATRÄKNING (TKR)

FINANSIELL RAPPORTERING

Foto: Anna Sigvardsson
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2021-12-31 2020-12-31

Not Totalt VA Avfall HVAAB Totalt VA Avfall

Tillgångar

Materiella anläggnings
tillgångar

Byggnader 6  110 896     107 139        3 757                      622 704     612 773       9 931    

Markinventarier, lednings
nät och anordningar 7  509 947     507 714        2 233                                                                 

Byggnadsinventarier och 
andra tekniska anlägg
ningar

8   46 082      46 082                                                                                

Inventarier och verktyg 9     4 442           966        3 477                         3 389        1 549       1 840    

Pågående nyanläggningar 
och förskott avseende 
materiell

10  161 092     159 340        1 752                                                                 

 832 458     821 241      11 218                      626 093     614 322     11 771    

Finansiella anläggnings
tillgångar        130                          130    

Summa anläggnings
tillgångar  832 589     821 241      11 348                      626 093     614 322     11 771    

Omsättningstillgångar

Kundfordringar     8 127        7 089        1 038                         4 221        3 234          987    

Övriga fordringar 11   18 249      14 379        3 869                    

  26 376      21 469        4 908                         4 221        3 234          987    

Kassa och bank          50             34             16                                                                 

Summa omsättnings
tillgångar   26 426      21 503        4 924                         4 221        3 234          987    

Summa tillgångar   859 015     842 744      16 271              -        630 313     617 556     12 757    

BALANSRÄKNING (TKR)

FINANSIELL RAPPORTERING
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2021-12-31 2020-12-31

Not Totalt VA Avfall HVAAB Totalt VA Avfall

Eget kapital och skulder

Eget kapital 12

Aktiekapital   10 000                                      10 000                                                 

Balanserad vinst eller 
förlust  140 000                                   140 000         9 647      11 163    1 516    

Årets resultat -4 328             -      - 4 328              -      -12 080    -10 212    -1 868    

Summa eget kapital  145 672                      4 328     150 000    2 433           951    3 384    

Avsättningar

Övriga avsättningar för 
pensioner och liknande 
förpliktelser

       633           560             73                         4 713        4 528          185    

Långfristiga skulder

Banklån 13  400 000     533 702      16 299    150 000      474 619     458 663     15 956    

Övriga skulder  
(anläggningsavgifter) 14  199 016     199 016                                     149 935     149 935                  

Summa långfristiga skulder  599 016     732 718      16 299    150 000      624 554     608 598     15 956    

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder   24 892      24 173           718                                                                 

Skulder till koncern företag   74 834      74 834                                               0                            0    

Varav checkräkning  
på koncernkonto  
(av 150 000 tkr)

  70 886      70 886                                  

Övriga skulder        613           542             71                                                 

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 15   13 354        9 916        3 438                         3 479        3 479                  

Summa kortfristiga skulder  113 693     109 466        4 227                         3 479        3 479             0    

Summa eget kapital och 
skulder   859 015     842 744      16 271              -        630 313     617 556     12 757    

Forts. balansräkning (tkr)

FINANSIELL RAPPORTERING
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NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER
 
Allmänna upplysningar
Detta dokument är en särredovisning av Härryda Vatten 
och Avfall AB:s två särskilda verksamheter, årsredovisning 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3) finns tillgänglig på HVAAB:s webbplats. 
 
Härryda Vatten och Avfalls AB:s taxefinansierade verksam
het för vatten och avlopp lyder under Lagen om allmänna 
vattentjänster (2006:412). VAverksamheten är ett s.k. 
naturligt monopol och lyder under nämnda speciallag
stiftning. En allmän förutsättning är kommunallagens 
självkostnadsbegrepp samt att vattentjänstlagen anger  
att avgifterna inte får överskrida det som behövs för  
att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna 
och driva VAanläggningen.
 
Intäktsredovisning
Taxor och avgifter fastställs av Kommunfullmäktige i 
 Härryda kommun och följer en skärpt tolkning av själv
kostnadsprincipen, med innebörden att avgifter endast 
ska täcka nödvändiga uppskattade kostnader. Eventuellt 
över eller underuttag av avgifter på respektive verksam
het regleras mot förutbetalda intäkter i balansräkningen. 
Grundläggande krav för taxor av avgifter avseende avfalls
verksamheten framgår Miljöbalken (1998:808), Kap 27 
respektive Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
för Vattenverksamheten. 
 
Avgifter som avser att täcka direkta kostnader intäkts
förs direkt över resultaträkningen och avser brukningsav
gifter samt upplösning av anläggningsavgifter. 
 
Inbetalningar av anläggningsutgifter påverkar inte bolagets 
omsättning. Den del av anläggningsavgiften som avser att 
täcka investeringen periodiseras och intäktsförs succes
sivt och i takt med att investeringsutgiften kostnadsförs 
(avskrivningen). Nästkommande års periodiserade anslut
ningsavgifter bokförs som en kortfristig skuld, resterande 
års skuld klassificeras som en långfristig skuld. 
 

Hantering av överskott/underskott 
När avgifterna över eller understiger kostnaderna särredo
visas dessa i balansräkningen under rubriken ”Upplupna 
kostnader och förutbetalda intäkter” under kortfristiga 
skulder. Periodiseringen av avgifterna återläggs normalt 
de närmaste tre åren i samband med en taxesänkning 
eller att nödvändiga kostnadsökningar uppstår. 

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings
värde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt 
plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandepe
rioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande 
avskrivningstider tillämpas:
 
Byggnader .....................................................................................25–50 år

Markinventarier, ledningsnät och anordningar ...20–75 år

Byggnadsinventarier och andra 
tekniska anläggningar ............................................................10–30 år

Inventarier och verktyg ..........................................................5–20 år

 
Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på kompo
nenter när komponenterna är betydande och när kom
ponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När 
en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras 
eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten 
och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 
Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovi
sas som kostnader.

Noter tkr

FINANSIELL RAPPORTERING
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2021 2020

Nettoomsättningen per  
verksamhetsgren

VAverksamheten  80 882 78 153    

– varav återföring från 
 resultatfond*     315    

– varav återföring från 
 anläggningsfond  5 382 3 012    

Avfallsverksamheten  36 756    35 882    

 117 638 114 035

NOT 2 NETTOOMSÄTTNINGENS  
FÖRDELNING

* Från 2021 regleras respektive verksamhets över- eller underskott mot 
intäkter, förutbetald intäkt (resultatfond). Vid överskott minskas intäkter 
på resultatet och redovisas på balansräkningen och vid underskott (2021) 
görs en återföring från förutbetald intäkt(resultatfond). Tidigare år har 
över- eller underskott redovisats mot Eget Kapital.

2021 2020

Nedskrivning fordran 
 ackumulerade underskott 
avfallsverksamheten

3 382 0

 3 382 0

NOT 4 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

Med hänvisning till gällande redovisningsprinciper  
gjordes en nedskrivning av Avfallsverksamhetens negativa 
resultatfond(fordran). Tidigare år har resultatfonden 
(föregående års förluster) redovisats på en egen rad 
(negativt) eget kapital i kommunens balansräkning.

2021 2020

Medelantalet anställda   

Kvinnor 11 0

Män 15 0

 26 0

Löner och andra ersättningar   

Styrelse och verkställande 
direktör 1 108 0

Övriga anställda 12 365 11 428

 13 473 11 428

Sociala kostnader   

Pensionskostnader för styrelse 
och verkställande direktör* 360 0

Pensionskostnader för övriga 
anställda* 885 0

Övriga sociala avgifter enligt 
lag och avtal 4 413 4 473

 5 658 4 473

Totala löner,  ersättningar, 
sociala kostnader och 
 pensionskostnader

19 131 15 901

NOT 3 ANSTÄLLDA OCH 
 PERSONALKOSTNADER

* Före 2021 särredovisades inte pensionskostnader utan VA- och Avfalls-
verksamheten redovisade ett generellt PO-påslag (39 %) i kommunen.

2021 2020

Finansiella intäkter     126    2 635    

Räntekostnader till koncern
företag 3 237    8 560    

Övriga räntekostnader 203 0

Övriga finansiella kostnader 36 0

 -3 349    -5 925    

NOT 5 RÄNTOR OCH LIKNANDE  
RESULTATPOSTER

Före 2021 erhöll verksamheterna internränta (kommunen) 
på inbetalda anläggningsavgifter (skuld till kollektivet) och 
betalade internränta om 2 % på anläggningstillgångarnas 
värde.

FINANSIELL RAPPORTERING
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2021-12-31 2020-12-31

Inköp verksamhets
överlåtelse  344 336                    

Inköp      2 161                    

Omfördelning från  
pågående nyanläggning  174 115                    

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden  520 612              -      

Årets avskrivningar 10 665                    

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -10 665                    

Utgående redovisat värde  509 947                    

2021-12-31 2020-12-31

Inköp verksamhets
överlåtelse    28 993                    

Inköp         341                    

Omfördelning från  
pågående nyanläggning    18 765       

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden   48 099                    

Årets avskrivningar  2 017                    

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -2 017                    

Utgående redovisat värde 46 082                    

2021-12-31 2020-12-31

Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden    21 939    

Inköp verksamhets
överlåtelse      4 985                    

Inköp         277            910    

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden      5 262       22 849    

Ingående ackumulerade 
avskrivningar -18 622    

Årets avskrivningar 820    837    

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -820    19 459    

Utgående redovisat värde 4 442         3 389    

NOT 7 MARKINVENTARIER, LEDNINGS
NÄT OCH ANORDNINGAR

NOT 8 BYGGNADSINVENTARIER OCH 
ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

NOT 9 INVENTARIER OCH  
VERKTYG

I kommunen (2020) redovisades det som inte var affärs
fastigheter som Övriga inventarier. Dessa är uppdelade på 
fler tillgångsklasser (Markinventarier, Byggnadsinventarier 
och Inventarier) och framgår som inköp verksamhets
överlåtelse i Härryda Vatten och Avfall AB.

FINANSIELL RAPPORTERING

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden                  638 791    

Inköp verksamhets
överlåtelse    74 655    

Inköp         125     133 780    

Omfördelning från  
pågående nyanläggning    39 188                    

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden  113 968  772 571    

Ingående ackumulerade 
 avskrivningar                 135 098    

Årets avskrivningar     3 072      14 769    

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -3 072    -149 867    

Utgående redovisat värde  110 896  622 704    

NOT 6 BYGGNADER

I kommunen (2020) redovisades en stor del av verksam
hetens tillgångar (622 704 tkr) som affärsfastigheter. Dessa 
är uppdelade på fler tillgångsklasser (Markin ventarier, 
Byggnadsinventarier och Pågående nyanläggningar) och 
framgår som inköp verksamhetsöverlåtelse i Härryda 
 Vatten och Avfall AB.
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2021-12-31 2020-12-31

Inköp verksamhets
överlåtelse  202 788                    

Under året nedlagda 
utgifter  190 371                    

Under året genomförda 
omfördelningar/ 
omklassificeringar

232 067                    

Utgående nedlagda 
 utgifter  161 092                    

Utgående redovisat värde  161 092                    

2021-12-31 2020-12-31

VA:s totala långsiktiga 
 lånebehov  533 702     458 663    

Avfalls totala långsiktiga 
lånebehov    16 299       15 956    

Reglering (finansieras 
genom aktier och ägar
tillskott)

150 000                    

  400 000     474 619    

2021-12-31 2020-12-31

Långfristig del av inbetalda 
anläggningsavgifter  199 016     149 935    

2021-12-31 2020-12-31

Aktiekapital (50 tkr IB +  
9 950 tkr nyemission)    10 000                    

Balanserad vinst  eller 
förlust(140 000 tkr 
 ägartillskott)

 140 000                    

Årets resultat  
(Avfall resultatfond) 4 328    3 384    

Årets resultat  
(VA resultatfond)           -              951    

 145 672    -3 384    

2021-12-31 2020-12-31

Fordringar hos koncern
företag          89                    

Skatt, moms m.m.  
fordringar    16 713                    

Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter      1 447                    

   18 249    

NOT 10 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR 
OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA 
ANLÄGGNINGAR

NOT 13 LÅNGFRISTIGA SKULDER

NOT 14 ÖVRIGA SKULDER  
(ANLÄGGNINGSAVGIFTER)

NOT 12 EGET KAPITAL

NOT 11 ÖVRIGA FORDRINGAR

Övriga fordringar består av Skattekonto och redovisad 
ingående moms december 2021.

Aktiekapital och ägartillskott redovisas vare sig på vatten 
eller avfallsverksamheten. Reglering emellan respektive 
verksamhet görs på långfristiga skulder där bolaget lånar 
ut del av respektive verksamhets finansieringsbehov.  
I kommunen (2020) redovisades avfallsverksamhetens 
negativa resultatfond under Eget kapital och enligt nya 
redovisningsprinciper har den först bokats upp som en 

Under 2020 (i kommunen) redovisades mellanskillnaden 
av egen upplåning plus resultatfonder och verksamhetens 
totala tillgångar som en skuld till kommunen. Den del av 
lånen som finansieras genom aktier och ägartillskott är 
inte räntebärande för verksamheten.

Anläggningsavgifter löses upp under 50 år, den del som 
förfaller den kommande 12månadersperioden redovisas 
under förutbetalda intäkter.

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna personal
kostnader      2 440                    

Förutbetalda intäkter/
resultatfond VAverksam
heten

        636                    

Förutbetalda  intäkter/ 
upplösning skuld 
 anläggningsavgifter

     5 780         3 479    

Övriga förutbetalda 
 intäkter         175                    

Upplupna räntekostnader         186                    

Övriga upplupna  kostnader      4 137                    

    13 354         3 479    

NOT 15 UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

FINANSIELL RAPPORTERING

fordran för att sedan skrivas ner (över resultatet) och 
återigen belasta eget kapital i bolaget. VA:s resultatfond 
har felaktigt i kommunen redovisats som eget kapital och 
redovisas nu under förutbetalda intäkter.



Härryda Vatten och Avfall AB, 435 33 Mölnlycke.
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