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Vilka är Vattenkraftens 
 Miljöfond?
Stommen i Sveriges förnybara elproduk
tion ska bli ännu mer hållbar. Framtidens 
elproduktion från vattenkraft ska både 
anpassas till moderna miljövillkor och 
möjliggöra omställningen till 100 procent 
förnybar energi. Vattenkraftens Miljö
fond hjälper vatten krafts ägare i Sverige 
att anpassa sina kraftverk till moderna 
miljövillkor. Åtta vattenkraftsägare  
står bakom fonden: Fortum, Jämtkraft, 
Mälar energi, Tekniska verken, Skellefteå 
kraft, Statkraft, Uniper och Vattenfall.  
Tillsammans gör vi något bra ännu bättre.
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I ständig rörelse framåt
VD-ORD

Anna Jivén, VD

» Vi har fortfarande 
bara börjat resan 
som är den natio
nella planen och 
trots att vi lär oss 
genom backspegeln 
är framrutan störst.«

Under 2021 har vi hanterat de projekt som tillhör 

de första tre åren i nationella planen för vattenkraft, 

med särskilt fokus på de verksamhetsutövare som 

skall lämna in ansökningar 2022. Det har handlat 

om både stora och små prövningsgrupper, hos i 

princip samtliga av landets länsstyrelser. Många 

har ansträngt sig och visat både tålamod och god 

vilja. Fondens projektledare har, till trots av pande

min, lyckats besöka de flesta av dessa vattenkraft

verk, ofta med samtal förlagt utomhus i de vackra 

miljöer som finns kring våra vattendrag. Samver

kansprocessen har på många ställen fungerat bra 

och genomgående utvecklats positivt under året. 

Vi är glada och tacksamma för allt hårt arbete som 

görs för att miljöanpassningen av svensk vatten

kraft skall gå bra.

Vi har fortfarande bara börjat resan som är den  

nationella planen och trots att vi lär oss genom 

backspegeln är framrutan störst. Det kommer vara 

en utmaning att lyckas med uppdraget på den be

gränsade tiden, med tillgängliga medel och utan 

att påverka energisystemet onödigt negativt. För 

att lyckas med det krävs en ständig rörelse och  

på fonden strävar vi alltid efter förbättringar, både  

i vårt eget arbete, i samarbete med verksamhets

utövare och i samverkan med myndigheter. Vi 

måste hela tiden dra lärdomar, förfina, slipa på och 

göra om. I pilotprojektet Ljungan, som avslutades 

under 2021, har vi testat olika frågeställningar för 

vad som skall ske i projektets framruta. En del 

gick det lätt att nå samsyn kring, annat nådde inte 

hela vägen. Tydligt är att svåra avvägningar kvar

står för Ljungans del, som vi hoppas kommer 

komma längre i samverkansfasen innan prövning

arna skall avgöras i domstol.

Den allra viktigaste tillgången för fonden är våra 

projektledare, som i olika konstellationer sam

arbetar tvärs län och prövningsgrupper. Vi är nu 

full taliga och gläds åt att få utveckla våra pro

cesser och rutiner tillsammans. Vi är få till antalet 

men breda i kompetens och nätverk. Skulle ni  

ha vägarna förbi Göteborg hoppas jag att ni  

ringer på dörren på Östra Hamngatan. Gör ni  

det kan jag lova att det kommer finnas någon  

här som gärna tar en kopp kaffe, vattenkrafts

vänner emellan.



FEBRUARI:
Fonden öppnar för  

anmälan av NAP-projekt med 
prövningstid 2024,0

JANUARI:
Sara Grettve  
börjar arbeta 

på Fonden
APRIL:

Remissvar på  
Vattenmyndigheternas 

samråd 

JANUARI:
Fondens nya  

hemsida lanseras
NOVEMBER: 

Hanna Lundkvist 
 börjar arbeta  

på Fonden
SEPTEMBER:

Fonden öppnar för 
anmälan av NAP-projekt  
med prövningstid 2024,5

OKTOBER:
300 aktiva projekt  

registrerade  
hos Fonden

DECEMBER:  
Lansering av Beppe_1,  
beräkningsmodell för  

produktionsbegränsningar  
per timme

Viktiga händelser 2021

AUGUSTI:
Carolina Dolff,  

Josef Henschel och  
Åsa Lindbom börjar  
arbeta på Fonden

JUNI: 
Slutredovisning  

pilotprojekt Ljungan

JUNI: 
Möte med Dialoggruppen

JUNI: 
Bolagsstämma
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Från Helags till Bottenhavet rinner 
Ljungan, en älv om knappt 40 mil. 
Det är den åttonde största produ-
centen av vattenkraft av Sveriges 
älvar och bland de första att an-
passas till moderna miljövillkor. 
Vattenkraftens Miljöfond har finan-
sierat ett pilotprojekt i Ljungan 
med det primära syftet att utarbeta 
och testa arbetsmetoder för den 
regionala samverkan som ska före-
gå domstolsprövning.

Ljungan
PILOTPROJEKT

Med två större Natura 2000områden, 15 större 

vattenkraftverk och en stor betydelse för Sveriges 

kraftsystem fanns det mycket att ta hänsyn till i  

pilotprojektet Ljungan. I projektgruppen deltog 

Länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrlands 

län, Vattenregleringsföretagen, vattenkrafts ägare 

och Vattenkraftens Miljöfond. 

Projektet har inneburit ett stort arbete med många 

deltagare från regionala myndigheter och kraftbolag. 

Till vänster:  
Nästelströmmen, 
Ljungan. Sprid
ningstillstånd en
ligt Lantmäteriets 
beslut i ärende 
LM2020/011088.
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Tillsammans har de tagit fram och sammanställt 

material av relevans både för samverkan i Ljungan 

och i andra prövningsgrupper. 

»Vi har testat arbetsmetoder där alla får vara med, 

dela sina perspektiv och lyssna på andras. Vi kan 

konstatera att samverkan tar tid och resurser i an

språk från alla medverkande, men att vi genom en 

öppen dialog och genom att arbeta tillsammans 

har ökat vår kunskap«, säger Sara Grettve, en av 

projekt ledarna i pilot Ljungan. »Tillit tar tid«.

Pilotprojektets arbete har varit indelat i grupper 

med olika fokus – biologi, kulturmiljö och kraft. 

Syftet med gruppindelningen har varit att få ut så 

mycket kompetens som möjligt från både myndig

heter och vattenkraftägare. De har mött varandra  

i workshoppar, som ökat förståelsen för varandras 

fokus och skapat en gemensam kunskapsbild.

Pilotprojektet slutfördes sommaren 2021. Nu åter

står att slutföra den formella samverkansprocessen, 

som leds av Länsstyrelsen. Vattenkrafts ägarna  

i Ljungans huvudfåra ska lämna sina ansökningar 

med föreslagna åtgärder till Mark och miljö dom

stolen i februari 2023.

»Vi hoppas att resultaten från projektet ska vara  

till nytta framöver, för samverkansprocessen och  

i genomförandet av den nationella planen för  

omprövning av vattenkraft. Att vi tillsammans kan 

lägga en bra grund för att göra vattenkraften mer 

hållbar«, avslutar Sara.

»Vi kan konstatera att samverkan tar 
tid och resurser i anspråk från alla 
medverkande, men att vi genom en 
öppen dialog och genom att arbeta 
tillsammans har ökat vår kunskap.«

PILOTPROJEKT LJUNGAN

Till vänster: Sara 
Grettve, projekt
ledare på Vatten
kraftens Miljöfond 
och för pilotprojekt 
Ljungan.

Till höger: Håll
damm vid Parte
boda kraftverk.
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Längst ned i Rällsälven i Örebro  
län ligger Dammens kraftverk som 
ägs och drivs av bröderna Sune 
och Staffan. Ända sedan 1640-talet 
har vattnets kraft utnyttjats här. 
Brödernas farfars far förvärvade 
anläggningen i början av 1900- 
talet och sedan dess har den varit  
i familjens ägo. 

Dammens kraftverk
PROJEKT

På 50talet arbetade uppemot tolv personer på 

sågen. Idag sågas inget virke längre – i stället  

produceras förnyelsebar el. Merparten av elen  

levereras ut på nätet men det räcker gott även till 

den egna förbrukningen på gården. 

Verket har en kaplanturbin och en propellerturbin 

med en sammanlagd effekt på cirka 200 kilowatt. 

Trots att fallhöjden inte är mer än fem meter kommer 

verket upp i 900 megawattimmar elproduktion om 

året tack vare det relativt höga flödet i Rällsälven. 

Det nybyggda omlöpet förbi Dammens kraftverk. Foto: Johan Lind, 
Vattenbyggnad i Sverige AB
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Detta bidrar till den lokala elförsörjningen, särskilt 

eftersom anläggningen ligger långt ut på elnätet 

och därmed minskar mängden el som måste trans

porteras långa avstånd med förluster som följd. 

Sedan hösten 2021 finns ett naturlikt omlöp som 

slingrar sig förbi kraftverket och dess damm.  

Målet är att bäcköringen ska kunna vandra fritt 

och därmed göra det möjligt för flodpärlmusslorna 

som finns i vattendraget att fortplanta sig. I fisk

vägen flödar 900 liter vatten per sekund och för  

att vandringsförhållandena ska vara så gynn

samma som möjligt har större stenar placerats  

ut i ström sträckorna för att skapa viloplatser för  

fisken. Dessutom ska ett låglutande intagsgaller 

installeras under våren 2022. En snillrik lösning  

är att flykt vägen som finns bredvid intaget leds 

ihop med omlöpet, vilket gör att inget vatten går 

till spillo. Miljöåtgärderna finansieras av Fonden 

som ett så kallat retroaktivt projekt*.

För genomförandet anlitade Sune och Staffan kun

niga konsulter och entreprenörer, något de även 

rekommenderar andra verksamhetsutövare att 

göra när de ska miljöanpassa sina kraftverk. Sune 

berättar vidare att fonden har varit till stor hjälp. 

»Särskilt för oss mindre verksamhetsutövare som 

inte har samma muskler som de stora bolagen blir 

det en väldigt stor nytta. Utan stödet från fonden 

hade det sannolikt inte gått att miljöanpassa an

läggningen och det hade blivit utrivning i stället.«

 

Nu ser bröderna fram emot framtida mätningar  

för att se hur den biologiska mångfalden utvecklas 

i området. En art som redan bekantat sig med  

det miljöanpassade vattendraget är strömstaren. 

Sune har sett den karaktäristiska fågeln när han 

varit nere och tittat till kraftverket. Förhoppningen 

är att många olika arter ska trivas vid och gynnas  

av den nya passagelösningen. 

PROJEKT DAMMENS KRAFTVERK

»Naturligtvis har fonden varit till stor hjälp.  
Särskilt för oss mindre verksamhetsutövare  
som inte har samma muskler som de stora  
bolagen blir det en väldigt stor nytta.«

*Ett retroaktivt projekt är en vattenkraftsverksamhet som fått ett föreläggande från Länsstyrelsen att ansöka om tillstånd med moderna miljövillkor 
nära inpå antagandet av den nationella planen. Dessa har under vissa förutsättningar också rätt att ansöka om ersättning från Fonden.

Miljöanpassning
arna vid Dammens 
kraftverk tar form.  
Foto: Johan Lind, 
Vattenbyggnad  
i Sverige AB.



Nyckeltal 2021

ANTAL REGISTRERADE  
PROJEKT 2021:   

335
TOTALT UTBETALT BELOPP  
TILL PROJEKT UNDER ÅRET:   

16,6MILJONER  
SEK
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1. NORRBOTTENS LÄN 10 ST

2. VÄSTERBOTTENS LÄN 14 ST

3. JÄMTLANDS LÄN 7 ST

4. VÄSTERNORRLANDS LÄN 34 ST

5. DALARNAS LÄN 14 ST

6. GÄVLEBORGS LÄN 15 ST

7. VÄRMLANDS LÄN 20 ST

8. ÖREBRO LÄN 35  ST

9. VÄSTMANLANDS LÄN 16 ST

10. UPPSALA LÄN 10 ST

11. SÖDERMANLANDS LÄN 20 ST

12. STOCKHOLMS LÄN 2  ST

13. VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 37  ST

14. ÖSTERGÖTLANDS LÄN 9  ST

15. HALLANDS LÄN 23  ST

16. JÖNKÖPINGS LÄN 2  ST

17. KALMAR LÄN 1  ST

18. KRONOBERGS LÄN 26 ST

19. SKÅNE LÄN 25 ST

20. BLEKINGE LÄN 15 ST

ANTAGNA PROJEKT PER LÄN

ProcesskostnaderAntal registrerade projekt
GenomförandekostnaderProjekt som erhållit finansiering
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Ledamöter i styrelsen
STYRELSEN

Styrelsen sammanträdde vid sex tillfällen under 2021.
Styrelsen består av 7 ledamöter med 7 suppleanter.

Jokkfallet,  
Kalixälven.

Susann Handler
Projektledare miljö och utveckling, Jämtkraft AB

Jakob Norström
VD, Statkraft Sverige AB

Sara Sandberg
Miljöchef, Sustainability & Communication,  

Fortum Sverige AB

Christer Ljunggren
Ordförande

VD, Vattenfall Vattenkraft AB

Bengt Blomqvist
VD, Sydkraft Hydropower AB

Magnus Eriksson
Vice VD, Mälarenergi AB

Pär Forsberg
Affärsutvecklare, Skellefteå  

Kraftaktiebolag
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Allmänt om verksamheten
Vattenkraftens Miljöfond har som huvudsyfte att 

förena produktion av vattenkraftsel med moderna 

miljövillkor, enligt den nationella planen för om

prövning av vattenkraft (NAP). Detta som en del  

i omställningen till förnybar energi. Fonden ska 

stötta vattenkraftsägare i dialog och med ekono

misk kompensation. Sedan fonden bildades i juni 

2018 har vi byggt upp verksamheten till ett mo

dernt värderingsdrivet bolag med kontor i centrala  

Göteborg. Fonden finansieras av Sveriges åtta 

största vattenkraftsägare: Fortum, Jämtkraft,  

Styrelsen och verkställande direk-
tören för Vattenkraftens Miljöfond 
Sverige AB, organisationsnummer 
559172-3407, avger följande års-
redovisning för räkenskapsåret 
2021-01-01 - 2021-12-31 vilket är 
företagets tredje verksamhetsår. 
Årsredovisningen är upprättad i 
svenska kronor, SEK. 

Förvaltningsberättelse

Faunapassage vid 
Rällsälv kraftverk.

Mälarenergi, Tekniska verken, Skellefteå kraft, 

Statkraft, Uniper och Vattenfall.

Fondens struktur
Som stöd för oss i vår verksamhetsutveckling har 

vi etablerat arbetsrutiner och genomfört mötes

serier i olika grupper; Referensgruppen, utsedda 

av styrelsen med uppgift att förbereda ärenden till 

styrelsen, Miljögruppen, där miljöexperter från 

ägarbolagen hjälper fondens projektledare i olika 

miljöinriktade problemställningar och Dialoggrup

pen, utsedda av styrelsen där intresseorganisatio

ner och myndigheter får insyn i fondens arbete. 

Kärnuppdraget – finansiering av omprövning
Under 2021 har 13 av de 42 godkända retroaktiva 

projekten fått ersättning utbetald. 293 projekt inom 

nationella planen var i december 2021 antagna till 

fonden varav 89 fick utbetalningar godkända under 

året. Sammanlagt betalades 16,6 miljoner SEK ut 

för miljöanpassning av vattenkraft.

Ett team i Göteborg
Vattenkraftens Miljöfond har sitt säte i Göteborg. 

Under året har två medarbetare avslutat sin anställ

ning och fem nya tillkommit. Teamet är nu fulltaligt.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Malmesjaure regler
damm, Pite älv.

Coronaanpassning
Hela 2021 präglades av hänsyn och anpassning  

till Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Såväl plats

besök hos verksamhetsutövare som närvaro på 

kontoret har skett med hänsyn till för tillfället  

gällande rekommendationer.

Fortsatt utveckling av fondens verktyg
Vidareutveckling har kontinuerligt skett av fondens 

interna verksamhetsstöd, Bubblan, framtaget av 

mjukvaruföretaget Multisoft. Fondens beräknings

modell för produktionsbegränsningar baserat på 

flödesdata per timme lanserades i december 2021. 

I början på det gångna året lanserades även en ny 

och mer innehållsrik hemsida, med syftet att ge 

verksamhetsutövare och andra intressenter för

bättrade möjligheter att på egen hand hitta infor

mation om fondens process och regelverk.

Pilotprojekt avslutades
De flesta av fondens medarbetare och väldigt 

många i branschen och bland våra myndigheter 

har under året arbetat i pilotprojektet i Ljungan. 

Projektets syfte var att utarbeta och testa arbets

metoder för regional samverkan enligt förslag  

till nationell plan, och till att ta fram underlag för 
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samordnade prövningar i Ljungans huvudavrinnings

område inklusive Gimån.

Under projektets gång har material som är relevant 

för samverkan i Ljungan och Gimån tagits fram, 

men också mer generellt gångbart material, exem

pelvis kring processflödet i omprövningsförfarandet. 

Projektet har också skapat många värdefulla er

farenheter inför kommande samverkansprocesser.

Förväntningar för framtiden
Arbetet med NAP går in i en ny fas i samband med 

att de första verksamhetsutövarna i början på  

2022 lämnar in sina ansökningar till mark och miljö

domstolen. Hanteringen av – och utfallet från – de  

första omprövningarna kommer att ge indikationer 

på flera frågor; hur många prövningar som kommer 

att genomföras med huvudförhandling, om utriv

ningar hanteras inom ramen för omprövning eller 

om det krävs tillståndsprövning, hur urminnes 

hävd kommer att bedömas, och vilken nivå som 

kommer att krävas på ansökningarna. Allt detta 

kommer att spela in i den fortsatta utvecklingen  

av fondens processer.

Fonden ser också en möjlighet att domar kan 

meddelas och genomförandet kan påbörjas i några 

projekt under 2022, vilket i så fall blir de första 

miljö åtgärderna inom nationella planen. Vi förvän

tar oss också att ett antal retroprojekt kommer  

att slutföra genomförandet av åtgärder under det 

kommande året, vilket även innebär att deras  

projekt hos fonden ska avslutas och utvärderas.

Under det kommande verksamhetsåret kommer 

fonden att arbeta med hur uppnådd miljönytta  

kan mätas och följas upp. Detta är ett område 

som inte bara fonden behöver hantera, utan även 

myndig heterna som ansvarar för den nationella 

planen. Inte minst behöver målet om maximalt  

1,5 TWh negativ påverkan på kraftproduktionen 

följas upp och säkerställas.

När fonden under 2022 öppnar för verksamhets

utövare med prövning under år 2025 bedömer  

vi att ytterligare 175 anläggningar kan anmäla sig 

till fonden.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Teamet på Fonden. Från vänster: Carolina, Anna, Sara, Joakim, Åsa, Josef, Maja, Hanna.
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Flerårsöversikt (Tkr)

2021 2020 2018/19
(16 mån)

Nettoomsättning 23 268 29 651 38 105

Resultat efter finansiella poster 246 54 94

Soliditet (%) 56,3 13,0 10,2

Förändring av eget kapital

Aktie- 
kapital

Balanserat 
resultat

Årets
resultat

Totalt

Belopp vid årets ingång 5 000 000 95 034 54 453 4 850 513

Disposition enligt beslut av årets  årsstämma 54 453 54 453 0

Årets resultat 246 455 -246 455

Belopp vid årets utgång 5 000 000 -149 487 -246 455 4 604 058

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kr):

ansamlad förlust 149 486

årets förlust 246 455

-395 941

behandlas så att i ny räkning överföres 395 941

-395 941

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av resultat och balansräkning med noter (sid 15–18).

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



Not 2021-01-01
–2021-12-31

2020-01-01
–2020-12-31

Rörelseintäkter

Nettoomsättning 23 268 476 29 651 000

Övriga rörelseintäkter 13 304 24 010

Summa rörelseintäkter 23 281 780 29 675 010

Rörelsekostnader

Handelsvaror  7 917 756 14 464 681

Övriga externa kostnader  6 941 179 8 747 672

Personalkostnader 2  8 398 258 6 246 359

Av och nedskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar 269 428 269 428

Övriga rörelsekostnader 535 1 054

Summa rörelsekostnader -23 527 156 -29 729 194

Rörelseresultat -245 376 -54 184

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter 1 079 269

Summa finansiella poster -1 079 -269

Resultat efter finansiella poster -246 455 -54 453

Resultat före skatt -246 455 -54 453

Årets resultat -246 455 -54 453

Resultaträkning
20210101 – 20211231
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TILLGÅNGAR Not 2021-12-31 2020-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 3 566 875 768 226

Förbättringsutgifter på annans  fastighet 4 198 559 266 636

Summa materiella anläggnings tillgångar 765 434 1 034 862

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 5 385 000 385 000

Summa finansiella anläggnings tillgångar 385 000 385 000

Summa anläggningstillgångar 1 150 434 1 419 862

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 0 14 067

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 744 106 622 260

Summa kortfristiga fordringar 744 106 636 327

Kassa och bank

Kassa och bank 6 290 206 35 184 696

Summa kassa och bank 6 290 206 35 184 696

Summa omsättningstillgångar 7 034 312 35 821 023

SUMMA TILLGÅNGAR 8 184 746 37 240 885

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 5 000 000 5 000 000

Summa bundet eget kapital 5 000 000 5 000 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 149 486 95 034

Årets resultat 246 455 54 453

Summa fritt eget kapital -395 941 -149 487

Summa eget kapital 4 604 059 4 850 513

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 372 783 440 858

Skatteskulder 302 189 272 156

Övriga skulder 2 251 077 21 697 248

Upplupna kostnader och 
 f örutbetalda intäkter

6 654 638 9 980 110

Summa kortfristiga skulder 3 580 687 32 390 372

SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER 8 184 746 37 240 885

Balansräkning
20210101 – 20211231
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Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 

 Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning  

i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer   5 år 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt  

intäkts korrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före boksluts

dispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag  

för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

2021 2020

Medelantalet anställda 9 6

Antal anställda vid räkenskapsårets utgång 10 7

Not 3 Inventarier, verktyg och  installationer

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 006 731 1 006 731

Utgående ackumulerade  
anskaffnings värden 1 006 731 1 006 731

Ingående avskrivningar 238 505 37 154

Årets avskrivningar 201 351 201 351

Utgående ackumulerade avskrivningar -439 856 -238 505

Utgående redovisat värde  566 875 768 226

Noter

17



Not 4 Förbättringsutgifter på annans  fastighet  

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 340 386 340 386

Utgående ackumulerade  
anskaffnings värden 340 386 340 386

Ingående avskrivningar 73 750 5 673

Årets avskrivningar 68 077 68 077

Utgående ackumulerade avskrivningar -141 827 -73 750

Utgående redovisat värde  198 559 266 636

Not 5 Andra långfristiga fordringar

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 385 000 385 000

Utgående ackumulerade  
anskaffnings värden 385 000 385 000

Utgående redovisat värde 385 000 385 000

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  

2021-12-31 2020-12-31

Upplupna semesterlöner  379 385 346 393

Beräknade upplupna lagstadgade  
sociala  avgifter 133 115 124 379

Övriga upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 142 139 9 509 339

Utgående redovisat värde 654 639 9 980 111

Noter
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Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
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stämmer med faktiska förhållanden. Årsredovisningen är signerad digitalt.


