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1. Bolagets ledning och uppdrag
Miljö och Vatten i Örnsköldsviks (Miva) huvudsakliga upp-
drag är att vara Örnsköldsviks kommuns huvudman för den 
allmänna vatten- och avloppsanläggningen samt ombesörja 
kommunens ansvar för insamling och behandling av avfall 
under kommunalt ansvar (tidigare benämnt hushållsavfall).

Huvudmannaskapet för den allmänna va-anläggningen inne-
bär att bolaget aktivt ska medverka till att invånare och be-
sökare i Örnsköldsviks kommun, både idag och i framtiden, 
har tillgång till ett rent dricksvatten och att avloppsvattnet 
minimerar belastningen av miljön. Huvudmannaskapet inne-
bär också rättigheter och skyldigheter mot taxekollektivet 
för va.

Insamlings- och behandlingsansvaret för avfall under kom-
munens ansvar samt slam från enskilda avlopp innebär att 
bolaget aktivt ska arbeta med att utveckla system och in-
samlingsmetoder så att det ska bli lätt att göra rätt för kom-
munens invånare att förflytta sig uppåt i avfallstrappan samt 
att säkerställa att avfallet omhändertas på ett miljömässigt 
bra sätt. Ansvaret innebär också rättigheter och skyldig-
heter mot taxekollektivet för avfall och slam.

Miva är även en resurs för mottagning och återvinning av 
industri- och verksamhetsavfall samt via sitt dotterbolag, 
Domsjö Vatten AB, leverantör av processvatten till Domsjö 
industriområde.

Visionen är att Miva ska vara ett föredöme, med kunden och 
hållbar utveckling i fokus.

Företaget har sitt säte i Örnsköldsvik.

Förvaltningsberättelse

Miva är kommunens va-huvudman... 

...och har insamlings- och behandlingsansvar  
för avfall under kommunens ansvar.
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2. Årets verksamhet
2.1 Övergripande
Under året initierade moderbolaget Rodret en utvärdering 
i syfte att analysera hur Miva utvecklats under bolagets 
första tio verksamhetsår. Utvärderingen genomfördes av en 
extern konsult.

Slutsatsen som drogs i rapporten är att den bolagisering 
som gjordes har varit lyckad. Miva har utvecklats väl i över-
enstämmelse med samtliga de mål och motiv som sattes 
vid bildandet och detta har även gynnat va- och avfalls-
kollektiven.

Rapporten gav även förslag på åtgärder för att Miva ska 
fortsätta utvecklas i positiv riktning och Mivas ambition är 
att ta med dessa i det löpande arbetet med den strategiska 
planen.

2.2 Vatten och avlopp
Affärsområdet Vatten och avlopp utför kommunens åta-
ganden enligt Vattentjänstlagen. Verksamheten består av 
planering och drift av den allmänna va-anläggningen inne-
hållande ledningsnät för vatten, spill- och dagvatten samt 
anläggningar för dricksvattenproduktion, distribution och 
spillvattenrening.

Affärsområdet ansvarar även för verksamheten inom dot-
terbolaget Domsjö Vatten AB som levererar processvatten 
till Domsjö industriområde.

Utifrån uppdraget som kommunens va-huvudman har Miva 
fortsatt med arbetet att skydda kommunens viktiga vatten- 
täkter genom förslag till uppdaterade vattenskyddsom-
råden och föreskrifter. Mivas förslag till process för detta 
arbete har fastställts i kommunfullmäktige.

Projektet ”Säker dricksvattenförsörjning för centralorten” 
har fortsatt under året. Överföringsledningarna mellan By 
och nya vattenverket Gerby i Gerdal är färdigställda och 
byggnationen av nya vattenverket GerBy har pågått under 
hela året.

Kopplat till den långsiktiga vattenförsörjningsplanen har 
bolaget påbörjat ett utredningsarbete för den norra delen 
av kommunen. Syftet är att bedöma och beskriva hur an-
läggningen för vattenförsörjningen behöver utvecklas för 
att säkerställa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning 
och möta framtida behov.

Miva har även fortsatt sin digitaliseringsresa med instal-
lationen av det nya styrsystemet för våra drygt 250 va-an-
läggningar. Det är ett omfattande flerårsprojekt som i vissa 
fall är tekniskt komplext att anpassa till en äldre installation 
avstyrsystem.

En annan del i digitaliseringen handlar om att installera 
fjärravlästa vattenmätare. På grund av Coronapandemin 
som påverkat möjligheterna att verka har Miva tyvärr tving-
ats skjuta på utbytet till fjärravlästa vattenmätare för att 
minska risken för smittspridning.

Ett projekt för att anpassa taxan till nya förutsättningar har 
startats upp vilket förutom själva taxekonstruktionen inbe-
griper en översyn av områdesgränser för befintliga verksam-
hetsområden för vattentjänsterna.

Miva har under året fortsatt arbetet med att utreda de 
tekniska lösningar som kommer att beskriva möjligheter och 
begränsningar kopplade till utbyggnaden av kommande 
omvandlingsområden. I slutet av året beslutade kommun-
fullmäktige, enligt § 6 i Vattentjänstlagen, prioriteringsord-
ningen för kommande utbyggnad av den allmänna va-
anläggningen i tre områden – Nyänget, Idbyn/Fjärdänget 
samt Gullvik – samt ytterligare fem områden som ännu inte 
datumsatts. Detta innebär en stor omställning för Miva som 
kommunens va-huvudman då utbyggnaden är omfattande 
och innebär att en annan typ av kompetens kommer att  
krävas för att klara av uppdraget.

2.3 Avfall och återvinning
Affärsområdet Avfall och återvinning utför kommunens 
åtagande enligt Miljöbalkens 15 kapitel, § 20 och § 20a. 
Uppdraget omfattar ansvar för att avfall som faller under 
kommunens ansvar och uppstår inom Örnsköldsviks kom-
mun tas om hand på ett så miljöriktigt och kostnadseffektivt 
sätt som möjligt. Affärsområdet ansvarar även för bolagets 
mottagning och återvinning av industri- och verksamhets-
avfall från företag.

I augusti trädde ny lagstiftning ikraft inom avfallsområdet. 
Det innebär bland annat att begreppet hushållsavfall har er-
satts med avfall under kommunalt ansvar. En stor förändring 
var kravet på rapportering gällande farligt avfall, något som 
skapat tillkommande administrativt arbete.

Det nya vattenverket GerBy i september 2020.

Arbetet med att installera fjärravlästa vattenmätare har i  
hög grad påverkats av coronapandemin.
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Coronapandemin innebar att många kunder spenderade 
mer tid hemma och hade projekt som gav upphov till mer 
grovavfall än vanligt. Största procentuella ökningen i insam-
lad mängd på återvinningscentralerna var för impregnerat 
trä, som ökade med 26 %. Träavfall är den fraktion som 
lämnas i störst mängd och den ökade med 9 %.

En ny teknik för slamtömning av enskilda slamavskiljare har 
införts i delar av kommunen. Tekniken innebär att vätske-
fasen kan återföras till brunnen, vilket är positivt för funk-
tionen i brunnen och transportarbetet kan minskas. Tyvärr 
visade sig många enskilda anläggningar vara i dåligt skick, 
vilket medför att tekniken inte kunde användas på så många 
anläggningar som planerat. Två slamlaguner har inte nyttjats 
under året och planen är att dessa ska kunna avslutas.

Andelen kunder som väljer separat insamling av matavfall 
fortsätter att öka och i slutet av 2020 hade cirka 57 % av 
hushållen i kommunen brunt kärl. Under 2020 samlades det 
in cirka 1 860 ton matavfall som har rötats och blivit for-
donsgas och växtnäring i Hemabs anläggning i Älandsbro. 
Fritidshus har fått möjlighet att välja brunt kärl inför 2021.

Under året har arbetet för att sluttäcka den gamla deponin 
på Må återupptagits. Den nya mellanlagringshallen för avfall 
togs i bruk i februari och de gamla byggnaderna för mel-
lanlagring revs därefter. Den återstående delen av deponin, 
cirka 4,5 ha, har omformats så att den nu är redo att täckas 
med tätskikt och täckskikt.

Regeringen har under året tagit ett antal beslut som påver-
kar avdelningens arbete framöver. Producentansvaret för 
returpapper tas bort och kommunerna blir ansvariga för in-
samling och återvinning från januari 2022. Producentansva-
ret kvarstår för förpackningar och kravet på tillståndspliktigt 
insamlingssystem har skjutits fram till januari 2023. Kravet 
på kommuner att tillhandahålla ett system för separat in-
samling av matavfall har flyttats fram till januari 2024.

2.4 Styrning och samordning
Avdelningen Styrning och samordning ansvarar för bolagsö-
vergripande frågor och administrativa stödtjänster. Inom 
avdelningen hanteras företagets samlade funktioner inom 
exempelvis miljö, kvalitet, ekonomi, säkerhet, personal, 
kommunikation och kundservice.

Avdelningen driver ett flertal projekt och utvecklingsinitiativ 
under året såsom vattenskyddsområde i Gerby, implemen-
tering av digitala kundärenden, uppdatering av intern och 
extern webb samt inventering av säkerhetsstatus på våra 
anläggningar.

Flertalet funktioner på avdelningen är också inblandade 
i de större projekten i verksamheten och bidrar med sin 
kompetens i exempelvis projektet för implementering av 
fjärravlästa vattenmätare samt i projektet för säkrat dricks-
vattenförsörjning till centralorten (SDF).

Enheten Verksamhetsservice driver stödprocesser både 
åt bolaget och bolagskoncernen. Under 2019 avslutade 
enhetschefen sin anställning och viss outsourcing av tjänster 
har i och med detta gjorts för att minska den centrala admi-
nistrationen.
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Fler besökt återvinningscentralerna under pandemiåret 2020 och den redan 
stora fraktionen träavfall ökade med 9 procent. 

57 procent av hushållen har nu skaffat ett brunt kärl för sitt matavfall.
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3. Personalberättelse
Medelantalet anställda inom Miva uppgick under året till  
111 (109) personer. Personalomsättningen för 2020 låg 
på 7,34 % (8,78). Medelåldern uppgick till 49,7 år med en 
fördelning på 29 % kvinnor och 71 % män. Den totala sjuk-
frånvaron har ökat något till 5,86 % (3,53). Detta är högre 
än normalt, vilket bland annat beror på de skärpta restrik-
tionerna kring sjukdomssymtom med anledning av Corona-
pandemin. Långtidssjukfrånvaron ökade till 3,25 % (1,27).

Under år 2020 har bolaget arbetat aktivt med att sätta fokus 
på ledarskapet. Med utgångspunkt i kommunens personal-
policy så har bland annat en riktlinje tagits fram i syfte att få 
ett gemensamt synsätt på ledarskapet i hela organisationen.

Arbetsmiljöområdet är fortsatt prioriterat vilket bland an-
nat har resulterat i att alla chefer har fått en utbildning i 
rehabilitering och att samtliga medarbetare har utbildats i 
brandskydd samt brandsäkerhet.

Bolagets arbete med hälsa inkluderar även förebyggande 
satsningar på friskvård. Förutom motionstimme och frisk-
vårdsbidrag har samtliga medarbetare fått göra en individuell 
hälsoundersökning på Previa innehållande hälsodeklaration, 
provtagningar, konditionstest på cykel samt individuell råd-
givning utifrån sina resultat. Utifrån detta har företaget tagit 
fram förslag på hälsoaktiviteter. Ett exempel är avdelningen 
Styrning och samordning där stressen är det mest framträ-
dande hindret för en god hälsa. Där har företaget köpt in en 
utbildning med fokus på verktyg för att skapa en stressfri och 
hållbar arbetssituation. Även under år 2021 kommer att antal 
aktiviteter hållas med fokus på hälsa och rörelse. 

Tyvärr har vissa aktiviteter skjutits på framtiden till följd av 
Coronapandemin. Som exempel kan nämnas bolagets årliga 
värdegrundsdag.

Bolaget är engagerade i Komtek, den kommunala teknik-
skolan i Örnsköldsvik. Den erbjuder bland annat Natur-
vetenskaps- och Teknikdagarna (NoT-dagarna) för låg-, 
mellan- och högstadiet i Örnsköldsviks kommun. År 2020 
hölls dessa dagar digitalt. Miva tog tillsammans med Gottne 
Byskola fram en egen film kring hur ett avloppsreningsverk 
fungerar som vänder sig till mellanstadieelever.

Under året har HR-funktionen medverkat i grundskolans 
Arbetsmarknadskunskapslektion, en lektion där represen-
tanter från arbetsmarknaden tipsar niondeklassare om hur 
de ska tänka inför gymnasievalet och sitt inträde på arbets-
marknaden. I alla våra externa aktiviteter, till exempel rekry-
teringsfilmer och övrig annonsering arbetar vi aktivt med att 
visa upp en mångfald av kön, ålder och etnicitet.

För Miva är kompetensförsörjning en av de viktigaste ut-
maningarna för framtiden. Efterfrågan på ingenjörer och 
tekniker är stor i hela va- och avfallsbranschen. Trots detta 
har rekryteringen av va-ingenjörer och chefer till bolaget i 
huvudsak fungerat bra även om det under året varit några 
tjänster som inte kunnat tillsättas på grund av brist på kom-
petenta kandidater.

Med tanke på framtida kompetensförsörjning av yrkeskate-
gorin va-tekniker stödjer bolaget yrkeshögskoleutbildning-
en Vatten och miljöteknik i Sundsvall, genom deltagande i 
programrådet samt erbjuder varje år LIA-praktikperioder till 
studenter. Bolaget tar även emot praktikanter, prao-elever 
och examensarbetare inom flera yrkeskategorier från grund-
skolan, gymnasiet och universitet.

Till kommunens NoT-dagar producerades en film om avloppsrening i  
samarbetet med elever vid Gottne Byskola.



4. Förväntad framtida utveckling 
 samt väsentliga risker 
 och osäkerhetsfaktorer
4.1 Övergripande
Utifrån de rapporter som beskriver hur klimatet allt snab-
bare förändras till det sämre är Miva en viktig samspelare 
i den omställning som krävs för att vända på utvecklingen. 
Givetvis räcker det inte med bolagets egna insatser utan 
alla måste bidra för att kommunen och dess invånare ska 
lyckas åstadkomma den förändring som krävs. Arbetet med 
att få bolaget själv och kommunens invånare att göra rätt 
för att minska vår miljöpåverkan blir därför allt viktigare.

Miva behöver med ökad kraft fortsätta jobba med att 
framtids- och klimatsäkra de samhällsviktiga funktioner som 
bolaget ansvarar för. 

Under 2021 fortsätter det långsiktiga arbetet med att höja 
digitaliseringsgraden i verksamheten samt att klimatsäkra 
va-anläggningen och utveckla kommunikation och insam-
lingssystem för avfallet så att det ska bli lätt att göra rätt för 
våra kunder.

4.2 Vatten och avlopp
Miva fortsätter va-huvudmannens långsiktiga förvaltnings-
arbete med att skydda vattentäkter, se över verksamhets-
områdesgränser för de olika vattentjänsterna, anpassa 
va-taxan till lagstiftning samt säkerställa utveckling, drift 
och underhåll av befintlig va-anläggning för att framtids-
säkra tillgången till ett rent och friskt dricksvatten samt att 
avloppsvattnet omhändertas på ett miljömässigt bra sätt.

Branschorganisationen Svenskt Vatten publicerade under 
2020 en uppdaterad analys av det framtida investerings-
behovet för kommunalt vatten och avlopp. Utredningen 
flaggar för att Sveriges va-nät och anläggningar är i behov 
av stora investeringar för att fortsätta kunna leverera bra 
dricksvatten och för genomföra bra avloppsrening. Va-orga-
nisationerna måste också stärkas för att klara av planering 
och genomförande av dessa investeringar samt att det finns 
ett ökat behov av samarbeten över kommungränserna.

Under året kommer det nya vattenverket i Gerdal med 
tillhörande reservvattentäkt i By att tas i bruk vilket säkrar 
tillgången till dricksvatten för en stor del av kommunens 
invånare.

Projektering och förberedelser för utbyggnaden av allmänt 
vatten och avlopp i Nyänget/Paddal löper på under året. 
Utmaningen i detta arbete är att få kommunkoncernenen 
att agera gemensamt när det gäller övrig utveckling av om-
rådet. En annan utmaning/risk är upphandlingsprocessen för 
genomförandet av ledningsförläggning med mera.

Ett stort och viktigt arbete som pågår under året är en to-
talöversyn av va-taxekonstruktionen för att anpassa den till 
lagstiftning och den utbyggnadsplan av allmänt vatten och 
avlopp som kommunfullmäktige fastställt.

Mycket av det arbete som Miva bedriver i rollen som va-
huvudman ska beslutas av politiker i kommunfullmäktige. Då 
många av frågorna är komplexa och berör många av med-
borgarna i kommunen så är dialog och förankringsprocess 
avgörande för att arbetet ska kunna fortlöpa utan förse-
ningar. Här är det viktigt med förståelse och att det krävs tid 
och engagemang från alla berörda.

4.3 Avfall och återvinning
Verksamheten inom Avfall och återvinning präglas mycket 
av förändringar inom miljöområdet och detta åskådliggörs 
av den så kallade avfallstrappan där tanken är att man ska 
klättra uppåt. Rent konkret innebär det att ge hushållen 
kunskap och möjlighet att i större utsträckning minimera sitt 
avfall, återanvända och återvinna. För att uppnå en förflytt-
ning i avfallstrappan krävs beteendeförändring bland kom-
munens invånare. 

Kommunikation via olika kanaler och event är en viktig del 
för att uppnå detta och Miva kommer fortsätta att satsa 
mycket på det. Miva är ansluten till Avfall Sveriges 25/25-
mål, vilket har målsättningen att minska mat- och restavfal-
let med 25 % till 2025 jämfört med 2015. Olika aktiviteter 
för att få med kunderna på detta kommer att genomföras 
de närmaste åren. Det handlar till exempel om att sortera 
ut förpackningar och returpapper ur restavfallet och minska 
matsvinnet.

Svenskt Vatten flaggar för att Sveriges va-nät är i behov av stora 
investeringar för ett fortsatt bra dricksvatten och en bra avloppsrening.

Fortsatt utveckling av återvinningscentralerna för att 
underlätta återbruk och återvinning.
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Miva kommer att fortsätta utveckla återvinningscentralerna 
för att underlätta återbruk och återvinning av fler fraktio-
ner. Närmast i tid finns planer att möjliggöra att lämna och 
hämta byggmaterial för återbruk.

Tillgängligheten till återvinningscentralerna kommer att öka 
genom införande av ett så kallat ”Lämna själv-system”. Det 
ger kunderna möjlighet att, efter utbildning, få besöka åter-
vinningscentralen under tid då den är obemannad. Systemet 
införs i Bjästa under 2021 och därefter succesivt på de andra 
återvinningscentralerna.

För att underlätta för kunderna att sortera rätt har bran-
schen tagit fram ett nytt nordiskt skyltsystem för olika 
avfallsfraktioner. Miva kommer under 2021 att uppdatera 
skyltarna på återvinningscentralerna enligt detta system 

Beslutet som kom den 22 december 2020, att kommunerna 
ska ansvara för insamling och återvinning av returpapper 
från 1 januari 2022, innebär en stor utmaning. Det är väldigt 
kort tid för omställning och innebär stor osäkerhet gällande 
hur mycket taxan behöver höjas för att täcka kostnaderna 
för detta. Det råder fortfarande stor osäkerhet hur insam-
lingen av förpackningar kommer att ske efter 1 januari 2023 
och om Miva ska bli uppdragstagare till ett tillståndspliktigt 
insamlingssystem.

4.4 Styrning och samordning
Avdelningen är formad för att leda och stötta verksamheten 
igenom deras framtida utmaningar. Vi ser idag att vi har fler-
talet initiativ inom personalområdet där vi ser över chefska-
pet via en chefsöversyn och ett ledarskapsprogram. På detta 
sätt stärker vi ledningen och arbetar vidare med att få Miva 
att bli en attraktiv arbetsplats. Detta är också ett sätt att 
ställa för den förändringsperiod som bolaget är på väg in i.

Framtiden innehåller ett stort förändringsfokus i samtliga 
våra verksamheter och ett arbete för att ställa om till ett 
mer processorienterat arbetssätt har redan startat. Målet är 
att på ett tydligare och mer effektivt sätt arbeta med både 
underhåll och utveckling.

Detta innebär inte bara att vi genomlyser bolagets styr-
ningsprocesser utan även att arbetsorderplanering, resurs-
sättning och effektivitetsuppföljning är fokus för att på sikt 
öka träffsäkerheten i bolagets planerings- och uppföljnings-
förmåga.

En av de största riskerna är att behovet av förändringstakten 
är hög och att både pensionsavgångar och förändring i 
arbetssätt, samt att den tänkta digitala utvecklingen ställer 
höga krav på våra chefer och medarbetare.

Förändringsfokus och digitalisering är och kommer att förbli  
en del av vardagen i hela vår verksamhet.
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5. Miljöpåverkan
Miva bedriver anmälnings- och tillståndspliktiga verksamhe-
ter enligt miljöbalken.

Miva utför recipient- och utsläppskontroll i sjöar och vat-
tendrag kring sina verksamheter för att kunna bedöma 
miljöpåverkan.

Miva har en viktig roll i samhället, när det gäller att ombesör-
ja nuvarande och kommande generationers tillgång på friskt 
vatten och en väl fungerande avlopps- och avfallshantering.

Mivas arbete ska bedrivas så att transporter och koldioxid-
utsläpp minimeras och ständiga förbättringar görs för att 
minska energi- och kemikalieförbrukningen vid bolagets an-
läggningar. Förutom att hushålla med material, råvaror och 
energi samt använda miljövänliga material bidrar Miva också 
till kretsloppstänkande som uppmuntrar kunder och om-
värld till avfallsminimering, återanvändning och återvinning.

Miva verkar även för en giftfri miljö för att skydda vatten-
drag, biologisk mångfald och människors hälsa. Det gör det 
självklart för Miva att medverka som en aktiv part i arbetet 
för att skydda framtida dricksvattentäkter där kommunen 
bär det övergripande ansvaret.

5.1 Miljöberättelse
Miva har påbörjat arbetet med att se över verksamheten för 
att sikta mot målet klimatneutral 2030. Detta sker internt 
inom bolaget och i samarbete inom bolagskoncernen men 
även i dialog med kommunens förvaltningar.

Avdelningen Avfall och återvinning har beslut som är kopp-
lade till anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter som 
avser mottagning, omlastning, sortering, behandling och 
mellanlagring av avfall och farligt avfall. Verksamheten har 
även tillstånd som är kopplade till dag-/lakvattenreningen 
samt krav på återvinning av deponigas. 

Verksamheten påverkar miljön genom att det bildas lak-
vatten och gas från deponin som finns på Må avfallsanlägg-
ning samt lukt från bland annat långtidslagringen av re-
ningsverksslam. Lakvattnet behandlas genom luftning samt 
filtrering genom sandbäddar, efter det leds vattnet vidare 
till Bodums reningsverk. Det tas årligen prover på lakvattnet 
för att dokumentera vilka eventuella effekter det kan ha. 

Om inga driftstörningar inträffar under året är påverkan på 
recipienten ringa. Sluttäckning av deponin pågår. I och med 
att den framskrider förväntas lakvattenmängderna att mins-
ka. Den deponigas som utvinns ur deponin facklas i dagslä-
get, men under 2021 kommer en ny teknik att installeras för 
att omhänderta deponigasen från den gamla deponin på 
Må. Det innebär att metangasen, som är en kraftig växthus-
gas, kommer att kunna destrueras under betydligt längre 
tid än med nuvarande teknik. Energin i gasen kommer att 
nyttjas för att värma lokaler på Må avfallsanläggning.

Inom avdelningen Vatten och avlopp finns det 30 avlopps-
reningsverk som är anmälnings- eller tillståndspliktiga. För 
merparten av dessa anläggningar krävs antingen kemisk 
eller biologisk rening. 

Verksamheten påverkar miljön genom att renat avloppsvat-
ten släpps ut till närliggande recipienter. Ibland förekommer 
bräddningar (t ex vid stor nederbörd) och det gör att även 
orenat avloppsvatten kan nå recipienten. Samtliga anlägg-
ningar har någon form av utsläppskrav i form av rikt- och 
gränsvärden för någon eller några av parametrarna BOD, 
COD och totalfosfor. Under 2020 har solcellerna som instal-
lerats på Knorthems avloppsreningsverk tagits i bruk och 
Bodums avloppsreningsverk har genomgått en energiopti-
mering och all belysning har bytts ut till LED.

Örnsköldsvik 25 februari 2021

 Jim Sundelin Gerth Mattebo 
 Ordförande Verkställande direktör

 Maria Gröndal  Pär Lindberg 

 Svante Lundberg Sara Rindeskog 

Marie Wågberg

Provtagning vid Bodums avloppsreningsverk.
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Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då 
utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktig-
hetsregeln i 17 kap 3 § aktiebolagslagen enligt följande 
redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen 
är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, 
omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapita-
let, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i 
övrigt.

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efter-
följande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys 
med noter.
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Ägarförhållanden 
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, org nr 556767-2695, är 
ett helägt dotterbolag till Rodret i Örnsköldsvik AB, org nr 
556526-0291, vilket är moderbolag i en bolagskoncern som 
till 100 % ägs av Örnsköldsviks kommun. Moderbolagets 
säte är Örnsköldsvik. Rodret upprättar koncernredovisning. 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige.

Flerårsöversikt
TKR 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 214 715 216 721 208 191 195 792

Resultat efter finansiella poster 64 473 712 – 14 552

Balansomslutning 937 651 851 007 763 185 704 712

Soliditet % 13 15 17 23

Avkastning totalt kapital % 1 1 1 – 1

Avkastning eget kapital % 0 0 1 – 9

Nettoomsättning/anställd Miva 1 934 1 988 1 910 1 813

Förändring av eget kapital
 
TKR

 
Aktiekapital

Balanserat 
resultat

Årets 
resultat

 
Totalt

Belopp vid årets ingång 5 000 71 649 12 339 88 988

Disposition enligt beslut av årets årsstämma 12 339 – 12 339 0

Utdelning – 1 000 1 000

Årets resultat – 4 270 – 4 270

Belopp vid årets utgång 5 000 82 988 – 4 270 83 717

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kr):

balanserad vinst 82 987 208

årets vinst – 4 270 275

    78 716 933

disponeras så att

till aktieägare utdelas 1 000 000

i ny räkning överföres  77 716 933

   78 716 933



Resultaträkning

 
TKR

Not 
1

2020-01-01 
2020-12-31

2019-01-01 
2019-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER 2

Nettoomsättning 3, 4 214 715 216 721

Aktiverat arbete för egen räkning 5 536 5 344

Övriga rörelseintäkter 4, 5, 6 9 476 11 566

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 229 726 233 631

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader 4, 7, 8 – 132 212 – 133 696

Personalkostnader 9 – 66 094 – 67 049

Av- och nedskrivningar av  
materiella och immateriella anläggningstillgångar

 
– 21 413

 
– 23 982

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER – 219 719 – 224 728

RÖRELSERESULTAT 10 007 8 903

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 16 17

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 – 9 958 – 8 447

SUMMA FINANSIELLA POSTER – 9 943 – 8 430

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 64 473

BOKSLUTSDISPOSITIONER 11 – 4 424 16 332

RESULTAT FÖRE SKATT – 4 359 16 805

ÅRETS SKATT 12 89 – 4 466

ÅRETS RESULTAT – 4 270 12 339

 
11

——



Balansräkning

 
TKR

Not 
1

 
2020-12-31

 
2019-12-31

TILLGÅNGAR 2

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 13 122 032 99 911

Maskiner och inventarier 14 439 127 404 549

Pågående nyanläggning och förskott avseende  
materiella anläggningstillgångar

 
15

 
153 357

 
110 595

Summa materiella anläggningstillgångar 714 517 615 056

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 16, 17 145 000 145 000

Fordringar hos Örnsköldsviks kommun 16 538 28 416

Uppskjuten skattefordran 18 4 880 4 791

Andra långsiktiga fordringar 3 127 5 970

Summa finansiella anläggningstillgångar 169 544 184 176

Summa anläggningstillgångar 884 061 799 232

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Färdiga varor och handelsvaror 3 184 2 958

Summa varulager mm 3 184 2 958

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 33 938 34 263

Fordringar Örnsköldsviks kommun 1 094 0

Fordringar hos koncernföretag 4 466 4 312

Aktuella skattefordringar 465 449

Övriga fordringar 3 292 3 267

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 7 139 6 514

Summa kortfristiga fordringar 50 394 48 806

Kassa och bank

Kassa och bank 11 12

Summa kassa och bank 11 12

Summa omsättningstillgångar 53 590 51 776

SUMMA TILLGÅNGAR 937 651 851 007 
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Balansräkning

 
TKR

Not 
1

 
2020-12-31

 
2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2

Eget kapital 20, 21

Bundet eget kapital

Aktiekapital 5 000 5 000

Summa bundet eget kapital 5 000 5 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 82 987 71 649

Årets resultat – 4 270 12 339

Summa fritt eget kapital 78 717 83 987

Summa eget kapital 83 717 88 987

Obeskattade reserver 22 53 300 48 297

Avsättningar 23 26 680 39 681

Långfristiga skulder 24

Skulder till kreditinstitut 115 000 0

Skulder till Örnsköldsviks kommun 575 181 600 189

Summa långfristiga skulder 690 181 600 189

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 20 000 0

Leverantörsskulder 19 840 20 089

Skulder till Örnsköldsviks kommun 25 0 9 485

Skulder till koncernföretag 1 444 1 962

Övriga skulder 2 222 2 177

Upplupna kostnader och förutbetala intäkter 26 40 267 40 139

Summa kortfristiga skulder 83 773 73 852

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 937 651 851 007
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Kassaflödesanalys

 
TKR

Not 
1

2020-01-01 
2020-12-31

2019-01-01 
2019-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

Resultat efter finansiella poster 64 473

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 8 413 23 068

Betald skatt – 16 907

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital

 
8 461

 
24 448

Förändring av rörelsekapital

Förändring av varulager – 226 – 387

Förändring av kundfordringar 325 3 511

Förändring av kortfristiga fordringar – 2 207 2 077

Förändring av leverantörsskulder – 249 – 792

Förändring av kortfristiga skulder – 10 160 – 10 784

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital – 12 517 – 6 375

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN – 4 056 18 073

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i materiella anläggningstillgångar – 120 548 – 121 639

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 14 722 0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN – 105 826 – 121 639

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån 109 992 103 677

Utbetald utdelning – 1 000 – 1 000

Erhållna (lämnade) koncernbidrag 889 889

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 109 881 103 566

ÅRETS KASSAFLÖDE – 1 0

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 12 12

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 11 12
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovis-
ning (K3).

Byte av redovisningsprincip 
Bolaget har förlängt avskrivningstiden på sina markinventarier (distibutionsnät) från 50 till 75 år. Det har gjorts utifrån ökad 
livslängd på material och branschstandard. 

Del av anläggningsavgiften som avser att täcka utgifter för investering, ska om beloppet är väsentligt periodiseras och in-
täktsföras succesivt i takt med att investeringsutgiften kostnadsförs (avskrivs). Från 2020 återförs anläggningsavgiften med 
1,49 % per år mot tidigare 5 %.

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 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer att tillfalla företaget och anskaffningsvärdet kan mätas på 
ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och 
nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar har delats upp i komponenter när komponenterna har väsentligt olika nytt-
jandeperioder.

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde kostadsförs löpande.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivnings-
procent tillämpas:

TYP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNG Procent per år

Byggnader 2–10 %

Markanläggningar 2–7 %

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5–20 %

Iventarier, verktyg och installationer 5–20 %

Markinventarier 1,3–5 %

Fordon 10–20 %

IT- och styrsystem 7–10 %

Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en 
sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en 
nedskrivning som kostnadsförs.

Aktivering av eget arbete för egen räkning 
För reinvesteringar i bolagets ledningsnät och i övrig utrustning nyttjas bolagets personal för utredningar, projekteringar 
och vid genomförande av projekten. Berörd personals direkta lön inklusive skälig andel i indirekta kostnader har aktiverats.

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför 
in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.

Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräkna bli betalt.

Finansiella instrument 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när företaget blir part enligt instrumentets avtalsenliga 
villkor. Kundfordringar redovisas när faktura skickats till kund. Skuld tas upp när motparten har utfört sin prestation och före-
taget därmed har en avtalsenlig skyldighet att betala även om faktura inte erhållits. Leverantörsskulder redovisas när faktura 
mottagits.
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En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller när företaget förlorar 
kontrollen över rättigheterna. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkning-
en när förplikelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av finansiell skuld. Övervägande del 
av finansiella tillgångar och skulder tas bort från balansräkningen genom erhållande eller erläggande av betalning.

Bolaget har via kommunkoncernens internbank fasträntelån. Lån från extern kreditgivare hanteras via avtal om en så kallad 
ränteswap, som skyddar bolaget mot ränteförändringar. Eventuell ränteskillnad som ska hållas eller erläggas på grund av en 
ränteswap, redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter, och periodiseras över avtalstiden.

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

Varulager 
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljnings-
värdet.

Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande trans-
aktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare 
års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp 
och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutande eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att 
fastställas.

Avsättningar 
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räken-
skapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till den tid-
punkt då de ska infrias.

Koncernbidrag 
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Koncernförhållanden 
Moderbolag till Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, org nr 556767-2695 är Rodret i Örnsköldsvik AB, org nr 556526-0691, 
med säte i Örnsköldksvik, och som upprättar koncernredovisning. Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upprättar ingen kon-
cernredovisning på grund av undantaget i ÅRL 7:2.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Räntabilitet genomsnittligt totalt kapital (%) 
Avkastning på totalt kapital (resultat efter finansiella intäkter i förhållande till genomsnittlig balansomslutning).

Räntablilitet genomsnittligt eget kapital (%) 
Avkastning på eget kapital (resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital och 78,6 % av obe-
skattade reserver).

Nettoomsättning per anställd (tkr) 
Nettoomsättning dividerad med medelantalet anställda.

Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Räntekostnader till kommunen 
Bolaget har en skuld till sin indirekta aktieägare Örnsköldsviks kommun som vid årsskiftet uppgick till 575,2 Mkr. Skulden vid 
årets ingång uppgick till 600,2 Mkr, vilket innebär att lånen under året har minskat med 25 Mkr. Ränta har under året beta-
lats med 9,1 Mkr. Vid årets utgång var räntesatsen 1,49 % (1,59). Lånet har finansierat bolagets investeringar. År 2012 erhöll 
bolaget 100 Mkr i kapitaltillskott från Örnsköldsviks kommun via moderbolaget Rodret.

De nya ränteavdragsbegränsningsreglerna har tillämpats för 2020.

Skatteverket har nekat Miva avdrag för vissa räntekostnader 2016–2018 som härrör till den internupplåning som togs 2009 
avseende förvärvade anläggningar av kommunen i samband med bolagiseringen. Troligen kommer skatteverket att göra 
samma bedömning för 2020 års avdrag, såvida inte rättsläget klargörs, vilket har beaktats i Mivas skatteberäkning. Skatte-
verket har drivit flera liknande fall. Miva vidhåller rätten till ränteavdrag för perioden, bevakar de rättsprocesser som pågår, 
och överväger fortsatt hantering utifrån det.

Värdering av avsättningar 
Värdering av avsättning för återställande av deponi baseras på en prognos av vilka åtgärder som måste vidtas enligt miljö-
lagstiftningen. Avsättningen är genomförd i balansräkningen och osäkerheten ligger i om avsättningen är för låg jämfört 
med det slutliga resultatet. Avsättningen är fördelad så att 80 % av kostnaden finansieras av skattekollektivet och 20 % 
finansieras av taxekollektivet. Prognosen uppdateras årligen.

Avsättning är också genomförd för eventuella framtida skadeersättningar. Den bygger på en prognos på antal skador bola-
get har haft och en uppskattning på vilken risk bolaget har att behöva ersätta kunden. Prognosen uppdateras årligen.
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Not 3 Nettoomsättningens fördelning

TKR 2020 2019

Nettoomsättning per rörelsegren

Vatten och avlopp 147 436 151 713

Avfall och återvinning, hushåll 59 556 54 150

Avfall och återvinning, verksamhet 7 722 10 858

Summa 214 715 216 721

Rörelseresultat per rörelsegren

Vatten och avlopp 7 723 6 255

Avfall och återvinning, hushåll 1 513 1 095

Avfall och återvinning, verksamhet 826 1 553

Summa 10 062 8 903

Rörelseresultat efter finansiella poster per rörelsegren

Vatten och avlopp 0 0

Avfall och återvinning, avfall och slam 0 0

Avfall och återvinning, verksamhet 64 473

Summa 64 473

Not 4 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

% 2020 2019

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen 9 11

Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen 8 8

Not 5 Bidrag

TKR 2020 2019

Statliga bidrag 212 231

Summa 212 231

Bidragen avser ersättningar för anställningsstöd, så kallat nystartsjobb. Dessa redovisas som intäkt över samma perioder 
som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för.

Not 6 Övriga rörelseintäkter

TKR 2020 2019

Återföring av fordran till hushållstaxekollektivet 0 0

Metallskrot 2 371 2 218

Hantering av brandposter mm 2 682 2 629

Övriga rörelseintäkter 4 211 6 719

Summa 9 264 11 566

Not 7 Leasingavtal
Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan 
skilja sig från vad som faktiskt erlagts som leasingavgift under året. Miva redovisar samtliga leasingavtal enligt reglerna för 
operationell leasing.

Årets operationella leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 5 448 kkr. (5 198).

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

TKR 2020 2019

Inom ett år 4 674 4 822

Senare än ett år men inom fem år 18 698 18 027

Senare än fem år 1 536 1 736

Summa 24 908 24 585

De väsentliga leasingavtalen består främst i hyra av lokal samt fordonsleasing.
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Not 8 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.

TKR 2020 2019

Revisionsuppdrag Ernst & Young AB 37 21

Övriga tjänster Ernst & Young 54 13

Summa 90 34

Not 9 Anställda och personalkostnader

MEDELANTALET ANSTÄLLDA 2020 2019

Kvinnor 32 29

Män 79 80

Totalt 111 109

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR (TKR) 2020 2019

Styrelsen och verkställande direktören 1 120 1 126

Övriga anställda 45 346 45 719

Summa 46 466 46 845

SOCIALA KOSTNADER (TKR) 2020 2019

Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 408 367

Pensionskostnader för övriga anställda 4 315 4 389

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 13 901 14 240

Summa 18 625 18 996

TOTALT LÖNER, ERSÄTTNINGAR, SOCIALA KOSTNADER 
OCH PENSIONSKOSTNADER (TKR)

 
2020

 
2019

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 65 091 65 842

Summa 65 091 65 842

I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras pla-
ner där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga 
planer klassificeras som förmånsbestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreg-
lerna i BFNAR 2012:1 (K3).

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till 
grund för förpliktelsen.

Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer som avgiftsbe-
stämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1.

KÖNSFÖRDELNING BLAND LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (%) 2020 2019

Andel kvinnor i styrelsen 50 40

Andel män i styrelsen 50 60

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 25 25

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 75 75

AVTAL OM AVGÅNGSVEDERLAG

Avtal har träffats med den verkställande direktören om avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner vid uppsägning 
från företagets sida.

Enligt anställningsavtalet gäller 6 månaders uppsägningstid från den verkställande direktörens sida. Från företagets sida 
kan uppsägningen ske med omedelbar verkan.
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Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter  

TKR 2020 2019

Räntekostnader och liknande resultatposter 1 2

Räntekostnader och liknande resultatposter till koncernföretag 8 522 7 556

Räntekostnader och liknande resultatposter avseende dotterbolag 579 889

Räntekostnader Kommuninvest 301 0

Borgensprovision 555 0

Summa 9 958 8 447

Not 11 Bokslutsdispositioner 

TKR 2020 2019

Mottagna koncernbidrag 579 889

Förändring av överavskrivningar – 5 003 15 443

Summa – 4 424 16 332

Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt

TKR 2020 2019

Skatt på årets resultat

Justering avseende tidigare år 0 – 69

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader och förlustavdrag – 89 – 4 398

Totalt redovisad skatt – 89 – 4 466

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT 
TKR

 
Procent

2020 
Belopp

 
Procent

2019 
Belopp

Redovisat resultat före skatt – 4 357 16 805

Skatt enligt gällande skattesats 21,40 932 21,40 – 3 596

Ej avdragsgilla kostnader – 2 2

Ej skattepliktiga intäkter 938 3 305

Bokföringsmässiga avskrivningar på byggnader – 788 – 714

Skattemässiga avskrivningar på byggnader 767 692

Ränteavdragbegränsning – 358 – 729

Korrigering skatt tidigare år 0 69

Underskottsavdrag – 2 438 712

Temporära skillnader 1 038 – 4 202

Redovisad effektiv skatt 2,05 89 26,57 – 4 466

Not 13 Byggnader och mark 

TKR 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 138 557 132 626

Inköp 0 5 374

Omklassificeringar – 2 018 557

Aktiverat från pågående 30 054 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 166 593 138 557

Ingående avskrivningar – 38 646 – 33 271

Årets avskrivningar – 5 915 – 5 374

Utgående ackumulerade avskrivningar – 44 561 – 38 646

Utgående redovisat värde 122 032 99 911
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Not 14 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

TKR 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 549 958 527 837

Inköp 25 991 22 037

Omklassificeringar 0 84

Aktiverat från pågående 24 085 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 600 034 549 958

Ingående avskrivningar – 145 408 – 126 801

Årets avskrivningar – 15 498 – 18 608

Utgående ackumulerade avskrivningar – 160 906 – 145 408

Utgående redovisat värde 439 127 404 549

Not 15 Pågående nyanläggningar 

TKR 2020-12-31 2019-12-31

Ingående nedlagda kostnader 110 595 17 008

Under året nedlagda kostnader 96 575 94 227

Under året aktiverat – 54 140 – 641

Omklassificeringar 327 0

Summa 153 357 110 595

Not 16 Andelar i koncernföretag

TKR 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 145 000 145 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 145 000 145 000

Utgående redovisat värde 145 000 145 000

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB förvärvade Domsjö Vatten AB, 556746-7138 under 2012. Domsjö Vatten AB ägs till 100 % 
av Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB och ingår i Rodret-koncernen.

Not 17 Specifikation andelar i koncernföretag

 
NAMN

Kapital-
andel

Rösträtts-
andel

Antal  
andelar

Bokfört 
värde

Domsjö Vatten AB 100 % 100 % 1 000 145 000

Org nr Säte

556746-7138 Örnsköldsvik

Not 18 Uppskjuten skattefordran

TKR 2020-12-31 2019-12-31

Avseende temporära skillnader 3 258 4 296

Avseende förlustavdrag 1 622 495

Summa 4 880 4 791

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

TKR 2020-12-31 2019-12-31

Övriga förutbetalda kostnader 806 814

Övriga upplupna intäkter 6 332 5 700

Summa 7 139 6 514
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Not 20 Antal aktier och kvotvärde

Antal aktier Kvotvärde

Antal A-aktier 5 000  1 000

Summa 5 000

Not 21 Disposition av vinst eller förlust

TKR 2020-12-31

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

  balanserad vinst 82 987

  årets förlust – 4 270

78 717

disponeras så att   

  till aktieägare utdelas 1 000

  i ny räkning överföres 77 717

78 717

Not 22 Obeskattade reserver

TKR 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade överavskrivningar 53 300 48 297

Summa 53 300 48 297

Not 23 Avsättningar

TKR 2020-12-31 2019-12-31

Belopp vid årets ingång 39 681 40 595

Årets avsättningar 3 565 0

Under året ianspråktagna belopp – 16 566 – 171

Omklassificering 0 – 744

Summa 26 680 39 681

Avsättning för deponi 20 958 37 524

Övrigt 5 722 2 157

Summa 26 680 39 681

Avsättningar gjorda för sluttäckning av deponi och befarade försäkringsersättningar.

Not 24 Långfristiga skulder
Örnsköldsviks kommuns internbank har i enlighet med styrdokument ansvaret för att säkerställa bolagskoncernens kapital 
vid var tid. Internbanken ansvarar även för att följa upp finansieringsrisk mot finanspolicyns limit.

Sedan modellen för internlån förändrades under 2014, hanteras både låneramar samt limit för kortsiktiga fluktuationer i 
rörelsen som en total kontokredit per bolag via kommunens koncernkontostruktur. Bolagets interna låneram beslutas årligen 
av kommunstyrelsen, 2019 uppgick bolagets beviljade låneram till 666 Mkr. Saldot på koncernkontot redovisas som lång-
fristig skuld och uppgick på balansdagen till 575 Mkr (600). För internlånen finns inget särskilt avtal gällande amortering eller 

återbetalning.

Not 25 Skulder Örnsköldsviks kommun

TKR 2020-12-31 2019-12-31

Övriga kortfristiga skulder 0 – 9 485

Summa 0 – 9 485
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Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

TKR 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna sociala avgifter 2 084 2 012

Upplupna semesterlöner 3 734 3 455

Periodiserade anslutningsavgifter 7 887 7 217

Upplupen inhämtningskostnad avfall 1 653 700

Upplupen förbränningskostnad avfall 845 888

Upplupen elkostnad 810 747

Förutbetalda intäkter Vatten och avlopp 4 303 4 122

Förutbetalda intäkter Renhållning 10 848 15 414

Övriga poster 8 103 5 584

Summa 40 267 40 139
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Kundservice:  0660-330 400, info@miva.se
Öppettider:  måndag–fredag 9.00–15.00, lunch 11.30–12.30
Felanmälan:  0660-330 330
Växel:  0660-330 300
Webbplats:  www.miva.se
Besöksadress:  Sjögatan 4A, Örnsköldsvik

En del av ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNKONCERN

85% nöjda  
kunder*

*Enligt Mivas kundundersökning hösten 2020Tack!

Men vi vill bli ännu bättre!
Under det närmaste året utlovar vi därför:

Nytt ärendehanteringssystem som ger effektivare handläggning.

Ny, lättnavigerad webb med fokus på det du vill uträtta.

”Lämna själv-kort” så att du kan lämna ditt grovavfall utanför  
ordinarie öppettider. Vi börjar med Bjästa återvinningscentral.

Chatbot på miva.se som ger dig svar dygnet runt, utan väntetider.

SMS-utskick vid driftstörningar.

kundlöften


