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Vision
Vi får jordens resurser att räcka längre.

Affärsidé
Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners ska 
vi öka resursutvinningen ur det avfall som uppstår på ett 
ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Fyra värdeord som genomsyrar 
vårt dagliga arbete

Samhällsnytta
SÖRAB svarar för en viktig del av regionens 
infrastruktur. Vi har kommuninvånarnas bästa för 
ögonen i vårt utvecklingsarbete, i driften och vid valet av 
avfallsbehandlingssystem.

Långsiktighet
Vår avfallshantering är långsiktigt hållbar såväl ekologiskt och 
socialt som ekonomiskt. Vårt arbete präglas av miljöhänsyn. 
Vi lyssnar på våra ägare, kommuninvånare, kunder och 
kollegor så att våra tjänster passar det samhälle som vid varje 
tillfälle råder, och vi ser till att vi har ekonomisk säkerhet för de 
framtida åtaganden som kommer att finnas på grund av vår 
verksamhet.

Service
Vi ger en god service till våra kommuninvånare och kunder. 
Vi sätter kunden i fokus och agerar snabbt och effektivt. Vårt 
arbete bygger på kunskap, kreativitet och engagemang med 
delaktighet och arbetsglädje.

Affärsmässighet
Vi skapar värden för våra ägare och kunder genom egen 
styrka och konkurrenskraft. Med öppenhet och ärlighet 
vinner vi respekt för vårt kunnande. Lönsamhet ger oss 
handlingsfrihet och nödvändigt utrymme för att vidareutveckla 
tjänster, anläggningar och personal.
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Ännu ett år har lagts till historien. Ännu ett år som 
präglats av pandemin. Som bolag har vi klarat oss 
bra genom att hålla oss till restriktioner och följa 
de krav som ställts på oss utifrån ett smittskydds
hänseende. Mitt i all Corona har det ändå funnits en 
hel del ljusglimtar. Vi har lyckats få till en kommunal 
insamling av returpapper på extremt kort tid, vi har 
invigt (digitalt) en ny helautomatisk eftersorterings
anläggning för restavfallet, vi har testat nya arbetssätt 
och på det sättet effektiviserat stora delar av vårt arbete 
i nya typer av lösningar för distansarbete och möten.

Året har också präglats av skandaler i branschen 
med brottslig hantering av avfall som uppdagats i olika 
delar av landet. Illegal avfallshantering är ett växande 
problem både nationellt och internationellt, vilket kan 
få stora konsekvenser för miljön och för människors 
hälsa. Vi välkomnar det arbete regeringen dragit igång 
för att förebygga, förhindra och bekämpa brottslighet 
kopplat till avfall. Jag är stolt över att leda ett tryggt och 
stabilt företag i avfallsbranschen som värnar om miljön 
och tar ett långsiktigt ansvar. Det gör att vi inte alltid kan 
erbjuda det billigaste priset, för en korrekt och hållbar 
avfallshantering kostar. Men den som lämnar avfall hos 
oss kan alltid lita på att det hanteras på bästa sätt.

Vårt långsiktiga fokus delar vi med våra ägar
kommuner. 2021 började vår nya gemensamma 
avfallsplan gälla fram till 2032. Detta har påverkat 
bolaget då affärsplanen och bolagets mål nu är tätt 
sammanlänkad med de olika målområden som finns i 
Avfallsplan 2021–2032.

En viktig pusselbit i systemet för en mer hållbar 
avfallshantering är Brista eftersorteringsanläggning. 
Anläggningen är nu i full drift och sorterar ut plast 
och metall från regionens restavfall. Det har i årets 
plockanalyser varit glädjande att se att matavfallet i 
den genomsnittliga soppåsen minskat något. Det är 
viktigt att sortera bort matavfallet! Inte bara för att 
det blir biogas och biogödsel av det utan också för 
att matavfallet försvårar utsorteringen av fler bra 
fraktioner ur våra sopor eftersom det är blött och 
kladdigt. Att sortera ditt matavfall separat är en av de 

VD har ordet

enklare miljögärningar du kan göra. Så lätt att vem som 
helst i hushållet kan bli en miljöhjälte!

Under året har flera olika nationella utredningar 
presenterats avseende hur avfallet ska hanteras 
i framtiden. SÖRAB har svarat på samtliga och 
varit tydliga med vad vi tycker. Vi välkomnar en 
förpacknings insamling under kommunalt ansvar och 
tror inte att ett frival för verksamheters kommunala 
avfall, det vill säga det avfall som kan liknas vid avfall 
från hushåll, är den bästa miljömässiga lösningen. Vi 
ser fram emot att beslut tas i dessa frågor.

Förbränningsskatten som började gälla 2020 införs 
i tre steg med höjningar om 25 kr/ton år 2021 och 
2022. Skatten är ett led i regeringens arbete för att 
uppnå en resurseffektiv och giftfri avfallshantering 
med det långsiktiga målet att Sverige senast 2045 
inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 
atmosfären. Förbränningsskatt, utsläppsrätter och 
andra pålagor gör avfallshanteringen mycket dyrare och 
innebär många miljoner som direkt påverkar bolagets 
ekonomi. Men under året konstaterade Skatteverket att 
förbränningsskatten inte påverkar återvinningen av 
material. Något som branschen också påpekat. Det kan 
inte vara så att vi som samlar in avfallet i slutledet och 
de som förbränner avfallet till värme och elenergi ska 
straffas. Styrmedlen för att öka materialåtervinningen 
borde införas tidigare i produktkedjan.

Med vetskapen om att vår nya eftersorterings
anläggning i Brista sorterar ut mer material från 
soppåsen som går till återvinning istället för att 
förbrännas, känner jag mig ändå trygg för att SÖRAB 
gör vad vi kan för att få en mer hållbar avfallshantering 
och en ökad återvinning.

När alla andra har gjort vad de kan …! Då gör vi 
lite till!

Johan Lausing VD
April 2022
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VD HAR ORDET

Johan Lausing med sin trogne följeslagare Boris.
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Ett år av förberedelser 
inför kommunalt 
ansvar för returpapper
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I december 2020 beslutade regeringen att 
producentansvaret för returpapper skulle 
upphävas, och att kommunerna skulle överta 
ansvaret från och med den 1 januari 2022.

Producentansvaret har inneburit att producenterna, i 
detta fall tidnings branschen, har haft ansvaret att samla 
in och återvinna returpapper samt stå för kostnaden för 
detta. I och med upphävandet av detta gick ansvaret enligt 
beslutet över till kommunerna som endast fick ett år på sig 
för omställningen. Förändringen innebär att kostnader för 
returpappershanteringen istället kommer att finansieras via 
kommunernas avfallstaxa.

SÖRABs ägarkommuner; Danderyd, Järfälla, Lidingö, 
Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och 
Vallentuna, gav gemensamt bolaget i uppdrag att hantera 
insamlingen och avsättningen av returpapper i regionen.

– Tillsammans med kommunerna och Förpacknings och 
tidningsinsamlingen (FTI) har vi jobbat intensivt med att få 
till en så bra lösning som möjligt för regionens invånare, för 
att övergången till kommunalt ansvar skulle ske utan hinder. 
Med kort varsel har vi lyckats ställa om verksamheten så att 
hanteringen i stort sett inte har ändrats i praktiken för den 
som vill lämna returpapper till återvinning, säger Johan 
Lausing, vd på SÖRAB.

För den som bor i SÖRABregionen innebär det alltså 
inte någon förändring. Invånarna lämnar tidningar och 
returpapper på samma sätt som tidigare och en karta över 
insamlingsbehållare har tagits fram och publicerats på 
sörab.se. Vissa kommuner erbjuder fastighetsnära insamling 
av returpapper till villahushåll, något som fortsätter i 
respektive kommuns regi.

För de fastighetsägare och verksamheter som önskar en 
fastighetsnära insamling, ska entreprenören som anlitas vara 
auktoriserad genom avtal med SÖRAB.

Tänk på det här när du återvinner:
Ta bort plastomslag; dessa lägger du i 
plast återvinningen. Häftklamrar, spiraler 
och liknande behöver du däremot inte 
ta bort från tidningar eller block. De 
avskiljs med hjälp av magneter och 
skickas till metallåtervinning.

Kuvert och post-it-lappar läggs i 
vanliga soppåsen och jul- och annat 
omslagspapper ska återvinnas som 
vanliga pappersförpackningar.

Vad händer sedan?
Pappersfiber kan återvinnas upp till sju 
gånger innan det är utslitet och går till 
förbränning. På sorteringsanläggningar 
tas skräp och felsorterat material bort 
innan returpappret skickas vidare 
till ett pappersbruk. Returpappret 
genomgår en process där trycksvärtan 
tas bort innan pappret blir till ny massa. 
Pappersmassan formas och pressas 
sedan till nytt papper i en pappersmaskin.

Efter tillverkningen förs pappret 
upp på stora rullar, innan det skärs ner 
till hanterbara enheter för att kunna 
levereras till tidningstryckerier och 
bli nya tidningar. En viss del av de 
insamlade tidningarna återvinns dock till 
hushålls- och toalettpapper.

Energibesparingen vid användning av 
återvunnen returfibrer är 70 procent, att 
jämföra med när man använder ny fiber 
vid tillverkningen.

Exempel på returpapper:
Tidningar av alla slag, 
broschyrer, reklamblad, 
kataloger, pocketböcker 
med mjuk pärm, samt skriv- 
och ritpapper.
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En ny långsiktig plan för 
regionens avfall
Med Avfallsplan 2021–2032 blickar 
vi framåt mot en ny spännande 
tolvårs  period. Intentionen är att driva 
utvecklingen mot ett mer cirkulärt och 
hållbart samhälle, och målen är högt satta.

Arbetet med att ta fram den nya avfallsplanen 
inleddes redan 2016. Avfallsplan 2021–2032 har tagits 
fram i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter 
för framtagande av en kommunal avfallsplan, och 
hösten 2020 antogs planen av fullmäktige i samtliga 
medverkande kommuner.

Den nya avfallsplanen landar bredare än sin 
föregångare. Bland annat genom att införa helt 
nya styrgrupper för skräp och nedskräpning samt 
miljöstrategiska frågor, som beslutar om aktiviteterna 
inom sina respektive målområden. Det har också 
skapats en ny samordningsgrupp med ansvar för 
helheten, och ett nätverk för barnsamordning utifrån 
FNs Barnkonvention.

Syfte och mål
Avfallsplanen är ett gemensamt styrdokument för 
avfallshanteringen i samtliga kommuner, och den nya 
avfallsplanen har ett tydligt fokus på cirkulär ekonomi.

Med Avfallsplan 2021–2032 vill kommunerna få ett 
bredare förhållningssätt till avfallsplanering och målen 
blir styrande för hur kommunerna inom SÖRAB
regionen kommer att arbeta. Hela kommunen omfattas, 
inklusive samtliga typer av avfall, och dessutom ingår 
produkter som ännu inte har blivit avfall. Avfallsplan 
2021–2032 ligger därmed i linje med det så kallade 
generationsmålet, de nationella miljökvalitetsmålen 
samt FNs hållbarhetsmål. För att skynda på processen 
av den cirkulära hanteringen har fem målområden valts 
ut som bedöms vara särskilt viktiga byggstenar.
Syftet med Avfallsplan 2021–2032 är att
• minimera negativ miljö och klimatpåverkan

• främja hållbara val

• minimera avfallsmängderna

• se till att avfallet sorteras rätt

• arbeta för giftfria kretslopp.

System efter behov
För att möjliggöra cirkulära system 
för material och avfall krävs strategisk 
planering och en genomtänkt infrastruktur. 
System som är behovsanpassade och 
tillgängliga möjliggör att material cirkulerar 
samt att avfall förebyggs. Det är viktigt att 
systemen för material- och avfallsflöden 
är planerade och utformade på ett 
miljömässigt hållbart sätt så att det blir lätt 
att göra rätt nu och i framtiden.

 1. 

Målområden
År 2032 ska det vara lätt att göra rätt. 
Systemen för att hantera avfall och material 
ska vara effektiva och enkla att använda för 
såväl invånare och företag som offentliga 
verksamheter.

Fem målområden har tagits fram för att 
ta oss dit. Målområde 1–3 utgör grunden 
för avfallsplanen, medan matavfall och 
nedskräpning lyfts fram i en 
särskild ordning.
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Avfall förebyggs
Avfallsmängderna minskas genom cirkulär 
ekonomi och hållbar konsumtion. Återanvändning 
finns tillgängligt för alla och genom att dela, 
laga, byta och låna produkter minimeras avfalls-
mängderna och mängden skadliga ämnen i 
kretsloppet minskar.

Material cirkulerar
Avfall är material som 
hanteras som resurs i 
ett kretslopp. Genom 
arbete med utveckling och 
beteendeförändring ökar 
återvinningen till fördel för 
minskade mängder avfall till 
förbränning och deponering. 
Giftfria kretslopp är en 
förutsättning för att material 
ska cirkulera.

Matavfall
Matsvinn förebyggs medan 
matavfall samlas in separat och 
hanteras som en resurs. Matsvinn 
är onödigt matavfall som hade 
kunnat undvikas om det hanterats 
annorlunda, så som förvarats 
annorlunda eller tillagats och 
ätits. Insamlat matavfall hanteras 
så att växtnäring och energi tas 
tillvara. Resterna (rötslammet) vid 
behandling är så rena att de går att 
återföra till åker eller skogsmark.

Skräp och nedskräpning
Skräp är avfall som samlas 
in i offentliga miljöer. Genom 
att minska mängden skräp 
som uppstår minimeras även 
nedskräpningen. Offentliga 
miljöer, inklusive vatten, är 
rena, vilket bidrar till minimering 
av negativ miljöpåverkan och 
en ökad trygghetskänsla för 
allmänheten.

Mer än bara en avfallsplan
Som del i etableringen av Avfallsplan 2021–2032 
har kommunerna vid två tillfällen under 2021 
erbjudits introduktioner till avfallsplanen av 
SÖRABs projektledare. Avfallsplan 2021–2032 
är hela kommunens plan, och den berör all 
verksamhet. Det är därför viktigt att alla 
kommunens delar har grundläggande kunskap 
om avfallsplanen.

Avfallsplanen handlar inte bara om hantering, 
utan även om förebyggande av avfall, åter
användning av material, hållbar stadsplanering 
och minskad nedskräpning.

Introduktionerna erbjöds vid tre tillfällen 
under en vecka på våren respektive hösten, och 
deltagarna fick bland annat veta hur de som 
medarbetare i kommunen skulle beröras av det 
pågående arbetet.

Nu blickar vi framåt

Nu blickar vi framåt och kavlar upp ärmarna 
med siktet inställt på ett hållbart cirkulärt 
samhälle. Huvudmålen i avfallsplanen sträcker 
sig fram till 2032, och för att inte tappa fotfästet 
sträcker sig periodmålen över tre år i taget.

Under perioden 2021–2023 fokuserar vi på 
målområde 4 Matavfall. Det innebär ett minskat 
matsvinn, mer utsorterat matavfall med högre 
kvalitet och mindre matavfall i restavfallet.

För att nå dit arbetar SÖRABs ägarkommuner 
hårt med att fler hushåll ska ansluta sig till 
matavfallsinsamlingen. Tillsammans med 
kommunerna förbättrar SÖRAB också 
rutinerna vid omlastning för att säkerställa 
kvaliteten på det inkommande matavfallet. 
Dessutom genomförs även gemensamma 
kommunikationsinsatser via kampanjen 
Älska matavfall.

 2. 

 5. 

 3. 

 4. 
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Älska matavfall!
Älska matavfall är en gemensam kampanj inom ramen 
för den nya avfallsplanen 2021–2032. Syftet är att få 
alla att se värdet av sitt matavfall, och förstå att man 
bara genom att sortera bättre kan göra stor nytta 
för miljön.

SÖRAB 2021
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När den tidigare avfallsplanen 2009–2020 summerades 
visade det sig att matavfallet i soppåsen fortfarande utgör 
cirka 25 procent.

Det ledde till nya ambitiösa mål för avfallsplan 2021–2032. 
Vid periodens slut vill vi se en minskning med 90 procent 
av det felsorterade matavfallet, och redan 2023 nå period
målet på en halvering av mängden jämfört med startåret.

För att nå målen och motivera målgruppen tog SÖRAB 
fram kampanjen Älska matavfall. Syftet var att visa på 
möjligheterna med att tillvarata sitt matavfall, och för att 
överraska och skapa intresse vände SÖRAB på konceptet.

Istället för att se matavfall som något kladdigt negativt, 
är matavfall en fantastisk resurs, som bara genom att 
läggas i en papperspåse kan rötas och bli värdefull biogas 
och biogödsel.

Kampanjen inleddes med att SÖRAB presenterade 
den i olika kommunikationskanaler, och därefter tog 
kommunerna över för att börja använda materialet i 
sina egna. Genom att kampanjen utformades som en 
verktygslåda med enheter har SÖRABs ägarkommuner 
kunnat göra egna insatser utifrån sina olika behov och 
möjligheter att kommunicera. De har under året jobbat 
intensivt med kampanjen i ett stort antal kanaler, som 
exempelvis sopbilar, bussar och i sociala medier.

Med kampanjen vill SÖRAB skapa positiva beteende
mönster och inspirera kommuninvånarna att börja sortera 
sitt matavfall noggrannare. Att kommunerna så aktivt har 
valt att använda materialet är också något som med all 
säkerhet kommer att bidra till att de uppsatta målen nås.

Biogas av kaffesump och bananskal

Med positivt bildspråk och konkreta exempel framhävs 
matavfallets värde. Istället för att bränna matavfall för 
att få energi, tydliggörs att det kan ge så mycket mer bara 
genom att rötas. Dels i form av biogas som drivmedel 
till bussar och sopbilar, dels som biogödsel och bidrag 
till hållbar odling. Och allt bara genom att sortera sina 
bananskal, ostkanter och sin kaffesump.

Omvänt koncept som engagerar

Annonserna och filmerna har fått många positiva 
reaktioner och frågor. Ett tydligt tecken på att matavfalls
frågan och enheternas utformning engagerar. Kampanjen 
gick bra både i sociala och digitala kanaler och nådde 
ut till många av ägarkommunernas invånare till en låg 
kostnad.

Exempel på kommunernas 
egna insatser under året; 
webb platser, stortavlor, 
sopbilar, sociala medier, 
olika utskick med mera.
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Varsågod, en ny 
plockanalys!
Pandemin innebar ett års fördröjning för plockanalysen, men nu är det 
dags igen. Årets analys visar att hushållen har steppat upp väsentligt. 
Men fortfarande finns brister.

Den nya plockanalysen är mer än välkommen. Både som 
en sammanfattning av perioden sedan 2018, men också 
som nollmätning och referensår för den nya avfalls planen 
2021–2032. Tillsammans med Envir i Ängelholm har en 
ny rapport sammanställts. Dessutom har en presentation 
tagits fram, som gör det möjligt för kommunerna att 
återkoppla och fortsätta motivera hushållen. 

Under våren 2021 plockades en bestämd mängd 
restavfall ut och sorterades från villor och lägenheter i 
SÖRABregionen, för att bedöma avfallets bestånds
delar och se om material som kan återvinnas 
istället hade kastats i soporna. Totalt samlades cirka 
65 ton restavfall och matavfall in från de nio ägar
kommunerna; och 36 prov om 500 kilo styck, två 
stycken restavfall och två stycken matavfall, togs från 
varje kommun för analys. Soppåsarna sorterades för 
hand och analyserades enligt Avfall Sveriges Manual 
för plock analys av hushållens kärl och säckavfall, 
U2017:31. 

Resultatet visar att avfallspåsens sammansättning 
går åt rätt håll. Överlag har hushållen blivit bättre 

på att sortera matavfall och mindre mängder elavfall 
och batterier har hamnat i soppåsen. Villahushåll har 
till exempel lagt mindre matavfall i soppåsen, från 28 
procent 2018 till 24 procent 2021, och lägenhetshushåll 
har under samma period minskat mängden matavfall 
från 34 till 30 procent.

Glädjande nog har också totala mängden avfall 
minskat något; från 5,2 kg i soptunnan per villahushåll 
och vecka, till 4,7 kg. Fortfarande består dock påsen 
av 66 procent avfall som inte ska vara där; tidningar, 
matavfall, förpackningar, trädgårdsavfall, textil, farligt 
avfall och elektronik som skulle ha kunnat återvinnas 
istället för att brännas upp. Lite sämre har det gått 
för lägenhetshushållen där soppåsen består av hela 
74 procent material som hade kunnat återvinnas.

Plockanalysen ligger så nära verkligheten som 
möjligt och visar att det än så länge inte har skett någon 
jätteförbättring i hushållens avfallssortering. Samtidigt 
står det klart att eftersorteringsanläggningen i Brista 
fyller en viktig funktion genom att på ett effektivt sätt 
komplettera hushållens egen sortering.
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Uppföljning 2009–2020
Trots att den tidigare avfallsplanen gick i mål 2020 har en hel del 
arbete kvarstått under 2021. Fokus under året har därför legat 
på utvärdering, uppföljning och återkoppling av resultaten till 
ägarkommunerna och deras politiker.

Målen för den nya avfallsplanen som 
sträcker sig till 2032 innebär i korthet att:

• Mängden mat- och restavfall ska ha minskat 
med minst 25 procent från 2021.

• Mängden matavfall i restavfallet har minskat 
med minst 90 procent från 2021. 

• Matsvinnet per invånare har halverats jämfört 
med 2021.

• Allt insamlat matavfall blir till biogödsel som 
används på åker- eller skogsmark.

Hemmakontor bakom ökning

Plockanalysen genomförs normalt vartannat år. 
Pandemin medförde dock att plockanalysen fick 
senareläggas ett år, vilket även kan ha inverkat på 
resultatet. Rapporten visar nämligen att mängden 
matavfall ökat något under perioden, vilket till viss 
del kan förklaras av att många har jobbat hemifrån.

Från hushåll till person

Till nästa plockanalys görs en förändring av 
måttenheten. I stället för att ange antalet kg/hushåll, 
kommer soppåsen att mätas som kg/invånare. Detta 
för att undvika missvisande siffror, där villahushåll 
– generellt med fler personer i hushållet – till synes 
slänger mer matavfall än lägenhetshushåll. 

Kort återblick

Avfallsplan 2009–2020 är den första avfalls planen som 
regionen har tagit fram gemensamt, och redan under 
det första året 2009 såg SÖRABkommunerna att det 
fanns ett värde i att arbeta gemensamt mot samma mål.

År 2008 bodde cirka 420 000 personer i regionen. När 
avfallsplanen gick i mål 2020 hade antalet invånare ökat 
till 526 000 personer.  En så pass snabb befolknings
tillväxt leder naturligtvis till lika snabbt ökande avfalls
mängder, och en av utmaningarna under perioden har 
därför varit att till exempel skapa plats för avfall och 
fungerande insamlings system. Under perioden har ett 
långsiktigt arbete bedrivits med att säkerställa plats för 
återvinnings stationer och centraler samt för tillräckligt 
många mottagnings och behandlingsanläggningar.

Lärdomar

Tack vare avfallsplanen har kompetensen ökat 
bland annat om hur man hanterar frågor om 
återvinningsprocessen, även när kommunernas 
egen rådighet över avfallet är begränsad. Det gäller 
exempelvis avfall som uppstår i kommuninvånarnas 
hem, där lagstiftningen visar att det är producenten 
som bär ansvaret för återvinningen.

Förändringsarbete måste få ta tid. I vissa fall krävs 
förändringar i samhällsstrukturer eller arbetskultur 

för att få till de ändringar vi vill 
uppnå. Arbetet med avfallsplanen 
är därmed del av något större, där vi 
måste försöka hitta de bästa vägarna 
för att på ett positivt sätt kunna 
påverka och förbättra. Längs vägen 
behöver vi se till att rätt mandat ges i arbetet, att beslut 
och frågor tar rätt vägar, att lokala frågor hanteras 
lokalt och att det gemensamma arbetet är flexibelt och 
anpassat till dem som utgör en viktig del av processen.

Det har visat sig att det finns fördelar med tydliga 
gränser mellan arbetet som görs gemensamt och det 
som sker lokalt. De gemensamma resurserna nyttjas 
bäst i frågor där vi vet att vi kan lyfta varandra och 
komma längre tillsammans.

Slutsatser

Tidshorisonten för SÖRABregionens första 
gemensamt framtagna avfallsplan var tolv år, fördelat 
på tre olika fyraårsperioder. Syftet var att skapa 
långsiktighet i de utvalda frågorna utan att förlora 
kopplingen till nuet. Denna metod tar vi med oss in 
i avfallsplan 2021–2032, och är något som kommer 
att underlättas och stärkas ytterligare. Dels tack vare 
en tydligare målsättning från EU, dels genom att 
avfallsfrågor numera har fått högre politisk prioritet.

SÖRAB 2021

13



På jakt efter framtidens 
insamlingssystem
Under våren 2021 testade SÖRAB 
tillsammans med Upplands Väsby 
kommun ett nytt sätt att samla in 
förpackningar av plast, papper och metall. 
Testet gick ut på att se om vi kan återvinna 
fler förpackningar – och samtidigt göra 
det enklare för hushållen att källsortera.

I slutet av februari fick 348 småhusägare i Upplands 
Väsby en uppgift: Att sortera ut förpackningar av plast, 
papper och metall i en separat plastpåse och lägga i det 
vanliga kärlet för restavfall.

Till en början fick testdeltagarna röda plastpåsar. När 
de tog slut fick hushållen använda en valfri plastpåse 
att lägga förpackningarna i. När det insamlade avfallet 
tömts av sopbilen på Hagby Återvinningsanläggning, 
skiljdes plastpåsarna ut i en manuell sortering varefter 
innehållet gicks igenom.

Frågorna vi ville undersöka var bland annat:
• Hur stor volym förpackningarna upptar i 

kommunens insamlingssystem,

• hur stor andel av förpackningarna som 
sorteras ut för återvinning,

• och hur deltagarna upplevde insamlingen.

Undersökningens resultat

För att se om förpackningarna sorterades 
rätt gjordes plockanalyser före testet och 
därefter varje vecka under testperioden som pågick till 
slutet av maj. Plockanalyserna visade följande:

En tredjedel av förpackningarna i restavfallet 
sorterades ut för återvinning. Det insamlade avfallet 
bestod av 58 procent plast, papper och metall, samt 
42 procent av restavfall. Många påsar var mycket bra 
sorterade och renheten på utsorterade förpackningar i 
röda påsar låg på 85–90 procent. Mängden felsorterat 
avfall minskade succesivt med tiden, däremot bidrog 
inte insamlingssystemet till en ökad utsortering av 
matavfall.

Så tyckte hushållen

Efter testperioden skickades en enkät till medverkande 
hushåll för att se hur de hade upplevt insamlingen.

Enkäten visade att 95 procent av de hushåll som 
besvarat enkäten upplevde att det nya insamlings
systemet uppfyller deras behov av service mycket eller 
ganska bra.

Hushållen föredrar också en särskild röd påse 
framför en egen, valfri. En särskild påse underlättar 
viljan att hålla igång utsorteringen av förpackningar.

Hur var det att sortera på 
det här sättet?
Se en intervju med en av 
testdeltagarna!

Efter försöket har Miljödepartementet lagt ett 
nytt lagförslag som innebär att kommunerna ska ta 
över insamlingsansvaret för förpackningar och att 
dessa i första hand ska samlas in fastighetsnära. Det 
ekonomiska ansvaret föreslås kvarstå på producenterna. 
Det nya lagförslaget ger upphov till flera frågor som 
behöver utredas vidare under 2022.
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Skolwebben 
sätter positiva 
beteendemönster
Det är i klassrummet det händer. Med spel, uppdrag och tävlingar 
tog SÖRAB sikte på nästa generation miljöhjältar i resan mot en 
hållbar värld. På skolwebben hoppas vi skapa engagemang och 
positiva beteendemönster som sitter.

Sophjältar & klimatkämpar

I oktober släpptes den nya skolwebben, en innehållsrik 
sida för klassrummet med mängder av lättsamma tips, 
fakta och uppgifter. Sidan vänder sig till två målgrupper 
i olika åldersspann; sophjälte för barn från förskoleklass 
till årskurs 5 och klimatkämpe för årskurs 6–9.

Sorteringskompisarna visar vägen

För att öka intresset tog SÖRAB fram en samling 
sorterings kompisar, 15 figurer som var och en 
representerar de olika avfallsslagen. Sorterings
kompisarna dyker upp lite här och var på skolsajten. 

OLD NEWS

Till exempel i en sorteringsguide, som barnen kan 
skriva ut och ha som hjälp hemma i köket.

Namntävling fick genomslag

Självklart behövde sorteringskompisarna egna 
namn. En tävling för årskurs 2–3 utlystes i SÖRABs 
ägarkommuner dit klasserna fick skicka egna namn
förslag. Tävlingen fick stort genomslag, och 15 vinster 
à 1 000 kr delades ut till klasskassan hos de lyckliga 
vinnarna. De klasser som inte vann fick ett tröstpris i 
form av en uppsättning sorteringsguider, och klister
märken med sorteringskompisar åt hela klassen.
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Digitalisering ger 
nya lösningar
Nu har vi på allvar börjat ta hand om vår 
pappersarkeologiska skuld genom att 
digitalisera de interna processerna.

Under året har SÖRAB gått igenom hela sin 
administration av kundfakturor. Det innebär att 
underlag till fakturor, kontoansökningar,  interna 
artikelblanketter och samtliga insättningar och 
betalningar numera förvaras och hanteras digitalt 
genom hela flödet.

En stor och tidskrävande insats har gjorts med alla 
historiska dokument och handlingar som har skannats 
in för att arkiveras digitalt. Detsamma gäller hela 
upphandlingsprocessen och avtalshanteringen som 
övergått till att vara digital.

2021 bjöd även på en hel del nyheter i systemväg. 
Vågsystemet Viktoria 1 pensionerades och ersattes med 
efterträdaren Viktoria 2; en modernare och något mer 
användarvänlig plattform. Bytet innebar inga större 
förändringar i sak, men är mer framtidssäkrat.

En ny version av ekonomisystemet Control har 
införlivats med modulen Insikt för uppföljning 
och budget. Systemet är främst till för statistik och 
ekonomisk resultatuppföljning men ska så småningom 
även följa upp nyckeltal i verksamhetens processer. En 
välkommen automatisering som kommer att leda till 
tidsbesparingar.

Ytterligare tidsbesparingar ska fås genom de 
införskaffade systemen Idus, ett underhållssystem 
som för närvarande införs på Brista Eftersorterings
anläggning, samt Greenview. Det senare hanterar 
Drift & underhålls löpande driftärenden, uppföljning, 
inventarieregister samt besiktningar.

Farligt avfall inrapporteras till 
Naturvårdsverket
Sverige behöver få bättre kontroll på sitt 
farliga avfall. År 2020 skärptes därför 
kraven på verksamheter som hanterar 
farligt avfall, både med en utökad 
antecknings skyldighet och skyldighet 
att rapportera in uppgifterna till ett nytt 
avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Alla verksamheter som producerar, transporterar, 
handlar med, mäklar, behandlar eller tar emot farligt 
avfall i insamlingsverksamhet är skyldig att rapportera 
detta i avfallsregistret.

Verksamheter kan rapportera uppgifter till 
avfallsregistret antingen manuellt via en etjänst 
eller via API. API innebär att rapporterande 

verksamheter lämnar uppgifter genom att 
ansluta sitt eget verksamhetssystem till 
Naturvårdsverkets system. På SÖRAB har 
vi under året byggt upp en APIlösning 
för att kunna överföra uppgifter från 
bolagets verksamhetssystem till 
Naturvårdsverkets avfallsregister. Att 
få till en fungerande lösning har tagit 
större delen av året i anspråk och 
kommer även under 2022 
att behöva fortsätta 
utvecklas för att 
hanteringen ska 
fungera optimalt.
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Pilotprojekt på ÅVC med delningsplattform

Automatisk fakturering på ÅVC
Under 2021 testades en ny betalningsmetod på Stockby Returpark 
för att göra besöket enklare och mer effektivt för bolagets kunder.

Sedan slutet av juni 2021 har ett 
pilotprojekt pågått tillsammans med 
delningsplattformen Tiptapp.

Tjänsten innebär att privatpersoner annonserar efter 
transporthjälp, och när annonsen lagts upp i appen kan 
andra privatpersoner anta uppdraget. När en invånare 
i SÖRABs upptagningsområde önskar få sitt avfall 
transporterat till en återvinningscentral, hänvisas 
den s k helpern (uppdragstagaren) till en av SÖRABs 
anläggningar. Syftet med pilotprojektet har varit att 
utvärdera Tiptapptjänsten och undersöka den här 
kontrollfunktionen för att säkra korrekt hantering av 
avfallet i SÖRABregionen.

När helpern kommer med avfallet till SÖRABs 
återvinningscentral kvitterar bolagets personal att 
avfallet har sorterats i rätt container, och godkänner 
avlämning innan helpern får betalt via systemet. Detta 
sker genom att personalen skannar annonsens unika 
QRkod via en nyutvecklad funktion i Tiptappappen. 
Pilotprojektet testas även på återvinningscentraler i 
Nacka och Södertälje.

Förhoppningen är projektet ska leda till nya 
lärdomar och bidra till utvecklingen av ännu bättre 
avfallstjänster och service till regionens invånare.

Resultat

Under pilotprojektets första 6 månader har SÖRABs 
personal skannat drygt 8 000 annonser. Antalet personer 
som har fått sitt avfall borttransporterat via appen 
överstiger 5 200, och antalet så kallade helpers uppgår 
till cirka 800. Från det annonsen lagts ut till dess 
hämtning har skett tar det i genomsnitt 76 minuter.

SÖRABs returparker och återvinningscentraler är i 
första hand till för ägarkommunernas invånare som 
betalar ett hushållsabonnemang. Självklart är ambitionen 
att även regionens verksamhetsavfall ska kunna 

hanteras rätt och nyttjas som resurser. Även företag 
är därför välkomna på SÖRABs anläggningar, men 
behöver då betala för hanteringen enligt gällande taxa.

För att undvika klippkort och minska den manuella 
hanteringen av betalningar har automatisk fakturering 
testats på Stockby. En sensor vid infarten läser av 
registreringsnumret på företagsregistrerade lätta 
lastbilar, och en faktura skickas automatiskt till 
fordonets ägare via Svea Ekonomi. Detta förbättrar 
genomströmningen på anläggningen och kortar ner 
tiden för besök.

Kunder som kommer med verksamhetsavfall i 
andra typer av bilar betalar även fortsättningsvis via 
personalen på anläggningen.

Försöket har fallit väl ut och permanentats på 
Stockby Returpark. Automatisk fakturering kommer 
även att införas på flera av SÖRABs återvinnings
centraler under 2022.

SÖRAB 2021

17



Byggstarten skedde i december 2020 och bygget har 
pågått enligt plan under hela 2021. Anläggningen 
beräknas vara klar sensommaren 2022.

Ingen vanlig återvinningscentral

Returparken byggs enligt SÖRABs nya koncept för 
återvinnings centraler, den så kallade Stockbymodellen. 
Stockby Returpark på Lidingö vann pris för Årets 
Återvinningsanläggning 2016, och står modell för 
bolagets kommande returparker.

SÖRABs returparker fungerar som en vanlig 
återvinningscentral, men här står återbruk och 
återvinning i centrum. Här kan gammalt material få 
chansen till ett nytt liv! Returparkerna designas för att 
inspirera besökarna till ett cirkulärt tankesätt, och till 
att återvinna och återbruka mer.

Tidigare anordnade SÖRAB en returskulptur tävling 
som vanns av konstnärerna Niklas Fännick och Jessica 
van Doorn Fännick. De tre skulpturerna på temat djur 
och natur är gjorda i olika returmaterial och tänkta 
att placeras på returparken i Vallentuna. I väntan på 
att den nya anläggningen blir klar kan skulpturerna 
beskådas på Hagby Återvinningsanläggning.

Kunden i fokus och största möjliga miljönytta

Enligt Stockbymodellen byggs ett returhus i form av en 
mottagningshall, där besökarna välkomnas av personal 
när de kommer till anläggningen. Fokus ligger på att 
sortera ut avfall som ger störst miljövinster först; d v s 
är farligt eller kan återbrukas. Kunden står i fokus 
och SÖRABs devis ”det ska vara lätt att göra rätt” har 
resulterat i mer bemanning, generösa öppettider och en 
tydlig och genomtänkt skyltning.

Ny returpark i Vallentuna
För att öka servicen till SÖRAB-invånarna, och som komplement till 
befintliga anläggningar, bygger SÖRAB en returpark öster om Vallentuna 
centrum intill Arningeleden och Okvista arbetsområde. Platsens goda 
kommunikationsläge ger kommunens invånare förutsättningar att besöka 
platsen både med bil, cykel och kollektivtrafik.

SÖRAB tänker nytt

SÖRAB 2021
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Solceller på Stockby
På mottagningshallens tak på Stockby Returpark 
har SÖRAB under året monterat solceller med en 
effekt på 33 kW, och en planerad produktion på 
cirka 30 000 kWh per år.

Anläggningens kostnad uppgick till 277 000 kr, 
och tanken är att i högre grad vara självförsörjande 
på el. Med snabbt ökande energipriser förväntas 
anläggningen också bli lönsam.

Framåt tittar vi nu även på att installera en 
större solcellsanläggning på Hagby i Täby.

Ny grovavfallspunkt 
öppnad i 
Sundbyberg
Sundbyberg är till ytan Sveriges minsta kommun 
men växer så det knakar vad gäller antalet invånare. 
När kollektivtrafiken byggdes ut med tvärbana till 
Kista i augusti 2019 behövde återvinningscentralen 
i Ursvik stängas. Tidigare samma år hade SÖRAB 
öppnat en returpunkt i centrala Sundbyberg, och 
som komplement öppnades i mars 2021 även en grov
avfalls punkt på Valkyriavägen. Detta är en ny typ 
av bemannad mottagning för hushåll, där invånarna 
bland annat kan lämna större grov avfall, som inte 
kan lämnas vid returpunkten på Landsvägen.

Konceptet togs fram på grund av den begränsade 
ytan, där SÖRAB endast kan ta emot grovavfall i 
ett par containrar för eftersortering på Hagby 
återvinnings anläggning. Därefter går materialet som 
vanligt vidare till återvinning.

Under 2021 har nästan 400 ton tagits emot vid 
grov avfalls punkten. Flertalet insatser har gjorts för 
att öka invånarnas kännedom om anläggningen; 
bland annat genom annonsering i lokaltidningen, på 
Facebook, via flygblad till villahushåll och via olika 
fastighetsbolag.

Förbättrad service 
och arbetsmiljö på 
Hagby
En större ombyggnation av kundmottagningen 
och kontorsbyggnadnaden på Hagby Återvinnings
anläggning inleddes hösten 2020 och fortgick under 
våren 2021.

Hela kontorsbyggnaden byggdes om och 
moderniserades med mer funktionella utrymmen, 
bättre ventilation och ljudisolering, samt ett vindfång 
vid kundentrén vilket ledde till bättre arbetsmiljö. 
Genom att burspråket byggdes ut förbättrades samtidigt 
kundmottagningens överblick över samtliga vågar.

I anslutning till kundmottagningen uppfördes även 
ett lunch/fikarum, vilket flera av bolagets kunder har 
efterfrågat.

Trots att kundmottagningen flyttades in i en 
provisorisk lokal under byggprocessen kunde SÖRABs 
kunder fortsätta använda vågarna för in och utvägning 
som vanligt.
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Viktig pusselbit invigd

I april invigdes Brista Eftersorterings-
anläggning i Märsta. På grund av det 
rådande pandemiläget hölls en digital 
ceremoni tillsammans med Stockholm 
Exergi.

SÖRAB och Stockholm Exergi har under året 
utvecklat en verksamhet för avfallssortering, som 
ska komplettera hushållens egen sortering och lyfta 
ut ännu mer återvinningsbart material, innan det går 
till förbränning för energiutvinning. Anläggningen 
är toppmodern och plast och metall sorteras ut ur 
avfallet maskinellt, på samma sätt som gröna påsar 
innehållandes matavfall. Plasten sorteras ut med hjälp 
av infrarött ljus som identifierar olika plastsorter, och 
metallen sorteras ut med hjälp av en magnet samt en 
virvel ströms separator. Eftersom fossil koldioxid bildas 
när restavfallet förbränns, innebär utsorteringen av 
plast att koldioxidutsläppen minskar. Sorteringen är 
därmed ett värdefullt bidrag för att energiåtervinningen 
ska kunna ske utan negativ klimatpåverkan.

I slutet av året tog SÖRAB över ägandeskapet av 
anläggningen.

– När alla andra gjort vad de kan, gör SÖRAB lite 
till. I den nya gemensamma avfallsplanen står det att 
vi tillsammans med våra ägarkommuner ska bygga 
”system efter behov.” Med eftersorteringsanläggningen 
har vi en viktig pusselbit på plats. Jag är väldigt glad 
och stolt över att kunna erbjuda ägarkommunerna en 
långsiktig, hållbar och innovativ lösning för invånarnas 
restavfall, säger Johan Lausing, vd på SÖRAB.

Energiåtervinningens roll

Energiåtervinningens roll i det hållbara samhället 
har ifrågasatts. Många påstår att ökad material
återvinning i själva verket motverkas på grund av 
energiåtervinningen. Tvärtom går metoderna hand 

i hand, och kommer så att behöva göra länge än, 
eftersom mängden avfall ständigt ökar.

Energiåtervinningen ger många nyttor. Den 
omvandlar energin i avfallet till el och fjärrvärme, och 
den tar bort gifter och tungmetaller från kretsloppet.

Ökad cirkularitet nödvändig för omställning till 
hållbart samhälle

På SÖRAB tar vi ansvar för det avfall som uppstår, 
men fler behöver ta ansvar betydligt tidigare i kedjan 
för att vi tillsammans ska kunna ställa om till ett 
cirkulärt samhälle.
• Hållbar produktion och konsumtion. Avfalls

mängderna måste minskas, men det görs inte främst 
i avfallsledet.

• Produkter måste bli lättare att materialåtervinna. 
Producenterna behöver tänka cirkulärt redan när 
produkterna utvecklas.

• En marknad för återvunnet material. 
Producenterna måste premiera användning av 
återvunnen plast. Till det behövs även styrmedel 
för att åstadkomma en tillräckligt stor marknad för 
återvunnet material.

Fakta
• Brista Eftersorteringsanläggning har uppförts 

i ett samverkansprojekt mellan SÖRAB och 
Stockholm Exergi. Projektet har även fått 
investeringsbidrag från Klimatklivet.

• 1 ton återvunnen plast motsvarar cirka 2 ton 
mindre koldioxid i atmosfären.

• Anläggningen gör det möjligt att minska 
CO2-utsläppen för varje ton avfall som 
förbränns; från cirka 400 kg CO2 för 
osorterat avfall, till 100 kg CO2 för sorterat.
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Kunderna tycker till
Den övergripande målsättningen 
på SÖRAB är nöjda kunder. Det är 
därför värdefullt att ta reda på vad 
som gör våra kunder nöjda, och 
vilka aspekter som påverkar den 
generella nöjdheten mest.

Så här tyckte våra största verksamhetskunder 2021:

• Den främsta anledningen till att man valt 
SÖRAB är det geografiska läget. Därefter 
framhålls bland annat öppenheten, och att 
SÖRAB är ”bra att ha att göra med”.

• När kunder beskriver bolaget med tre ord är 
det i övervägande positiva ordalag: Seriösa, 
bra kompetens, trygga och ärliga.

• På frågan om SÖRABs främsta egenskaper 
lyfter kunderna fram exemeplvis ordning 
och reda, nyskapande, bra service och 
tillgänglighet.

• När det gäller möjliga förbättringsområden är 
det ingen speciell fråga som sticker ut. I några 
av svaren återkommer prisfrågan, och även 
önskemål om nya specifika tjänster.

• 82 procent av kunderna uppfattar att SÖRAB 
är villiga, eller mycket villiga, att lyssna på dem.

• 96 procent av kunderna är nöjda eller mycket 
nöjda med SÖRAB som bolag.

Till 2021 års kundundersökning gjordes 
samtidigt en speglings undersökning i lednings
gruppen samt bland sektionschefer och kund
mottagare. De medverkandes uppfattning om 
vad kunder anser om SÖRAB stämmer till stor 
del överens med den bild som kunderna de facto 
har av bolaget.

När det gäller ledningsgruppen finns en stolthet 
och positiv syn på SÖRAB. Värdeord som fram
hålls är bland annat kompetens, framåt siktande 
och stabilitet. Bolagets styrka är enligt lednings
gruppen exempelvis engagerade medarbetare, det 
geografiska läget samt hög kompetens.

Även medverkande sektionschefer och 
kundmottagare har en mycket positiv bild av 
SÖRAB som bolag, och framhåller sådant som 
hög kompetens i bolaget samt korta beslutsvägar.

Bland bolagets förbättringsmöjligheter nämner lednings
gruppen bland annat ökad fokusering, ökad målstyrning 
och uppföljning samt en utveckling av affärsverksamheten. 
Sektionschefer och kundmottagare tycker att bolaget kan 
utveckla både sin interna och externa kommunikation om 
SÖRAB som bolag gentemot sina kunder.

Samtliga deltagare uppfattar branschens bild av SÖRAB 
som positiv eller neutral.
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 Peter Larsson 
 Ordförande SÖFF 

Hur länge har du varit 
ordförande?

– Sedan 2015.

Varför är det viktigt att ha en 
friskvårdsförening tycker du?

– SÖFF har som mål att hitta på roliga och puls
höjande aktiviteter som passar samtliga anställda. 
Historiskt så har vi gått på teater, spökvandrat, 
åkt folkrace, anordnat stegtävlingar och diverse 
andra utmaningar. Tyvärr har pandemin under 
de senaste två åren gjort att vi inte kunnat ses i 
någon större omfattning. Men vi har stora planer 
för 2022, att ta igen det vi missat med råge.

Vilka aktiviteter stod på agendan 2021?

– Det vi har kunnat göra är sådant som gick med 
de restriktioner som fanns, bla stadsvandring 
på Söder och kolla in den nya Guldbron och en 
omgång mycket uppskattad klädbingo.

Vad är planerna för 2022?

– Under 2022 vill vi återinföra traditionen med 
årsstämma och 5kamp på Gröna Lund. Efter 
sommaren planerar vi en hösthelg i Västervik 
med promenader, svampplockning, kajakturer 
och andra aktiviteter. Innan det ska vi även 
anordna en stegtävling. Det har även inkommit 
förslag på golfkurs, något som vi gärna anordnar!  

Medarbetarfokus
SÖRAB har tidigare varit mer av en beställarorganisation, men sedan 2020 
har man utökat den egna produktionsavdelningen. Numera är 62 procent 
tjänstepersoner och 38 procent operativ personal. Vi som arbetar på SÖRAB 
har många olika kompetenser och arbetsuppgifter. 44 procent av oss är kvinnor, 
56 procent är män. Företagsledningen bestod vid årets slut av tre kvinnor och fyra 
män och styrelsen av fyra kvinnliga och fem manliga stämmovalda ledamöter.

Ytterligare ett pandemiår sätter sina spår

Även 2021 blev ett onormalt år i den bemärkelsen att 
pandemin höll ett fortsatt grepp om världen. Vi har 
dock arbetat vidare med utveckling högt på agendan, 
genomfört kunskapshöjande aktiviteter och fortsatt 
satsningen på ett modernt och tillitsbaserat ledarskap.

De årliga hälsoundersökningarna erbjöds som 
vanligt alla medarbetare och ett flertal uppföljningar 
kring den psykosociala och fysiska arbetssituationen 
gjordes under året.

Många av de som jobbat hemifrån uppger att det 
har fungerat bra, att man upplevt mindre stress och att 
man fått mer gjort. På minussidan nämns framför allt 
ergonomin och saknaden efter sina kollegor.

Det dagliga småpratet och skratten 
saknas. Det går inte att ersätta med 
telefon eller Teamsmöten.”

Efter pandemin finns ett stort behov av möten 
och samarbeten i vardagen. Under sommaren 
2021 påbörjades planeringen inför återgången till 
kontorsarbetsplatserna. När pandemin tog fart igen 
under hösten infördes en frivillig återgång med maxtak 
på hur många som fick vistas i lokalerna samtidigt. 
Efter att restriktionerna släppts erbjuds fortsatt 
möjlighet att jobba på distans ett par dagar i veckan 
för de som har en roll där det är möjligt. Med större 
flexibilitet och möjlighet att få ihop livet trivs vi och 
presterar bättre även på arbetet. Det ger också bättre 
förutsättningar att attrahera nya medarbetare med olika 
kompetens och bakgrund.

God hälsa på både insida och utsida är viktigt

När man mår bra på jobbet ökar sannolikheten för att 
man bidrar till att kunderna är nöjda. För SÖRAB är 
det viktigt att medarbetare mår bra på både insidan 
och utsidan. Vi har friskvårdsbidrag och en friskvårds
förening som heter SÖFF. Alla anställda har också 
möjlighet till subventionerad lunch.

Sjukfrånvaron under året var låg med 5,6 procent som 
högst i april. Totalen för året landade på 3,1 procent. 
Med våra vidtagna försiktighetsåtgärder har vi lyckats 
undvika interna smittokedjor av covid19.
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Så här såg åldersfördelningen ut på 
SÖRAB under 2021
20–30: 6 stycken
30–40: 15 stycken
40–50: 10 stycken
50–60: 17 stycken
60–: 5 stycken

53
Så många personer var 
anställda på SÖRAB i 
december 2021.

4
Så många personer 
slutade på SÖRAB 
under 2021.

10
Så många personer rekryterades till 
bolaget under 2021. Sju personer 
till nya eftersorteringsanläggningen 
i Brista, en driftledare och sex 
processoperatörer. En person 
till Drift- och underhåll samt två 
kundmottagarvikarier.

Nyckeltal personal

Timmar tkr
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En säker arbetsmiljö för alla

Vd, avdelningschefer, sektionschefer, arbetsmiljö
samordnare samt skyddsombud kallas till ledningens 
genomgång av det systematiska arbetsmiljöarbetet en 
gång per år. Syftet är att analysera om det systematiska 
arbetsmiljöarbetet bedrivs på ett tillfredställande sätt. 
Inför mötet fick samtliga chefer besvara en enkät med 
arbetsmiljöfrågor.

Dagordningen för ledningens genomgång följer 
SSISO 45001. SÖRAB är dock inte certifierade enligt 
denna standard och behöver därför inte rapportera under 
alla punkter. Istället genomförs ledningens genomgång 
bland annat utifrån lagkravet i AFS 2001:1, där det 
bland annat anges att arbetsgivaren varje år skall göra en 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

En av punkterna som följs upp på ledningens 
genomgång är de händelser som rapporterats in under 
året. Organisationen är bra på att rapportera. 2021 var 
45 procent av händelserna inrapporterade på Brista 
eftersorteringsanläggning, vilket delvis kan vara 
naturligt när en ny anläggning tas i bruk. Vi bedömer 
därtill att den proportionellt sett ”stora” andelen 
händelser från eftersorteringsanläggningen beror på att 
delar av personalen har en inarbetad vana från tidigare 
arbetsplatser, att systematiskt registrera ”aj” och ”oj” 
händelser, vilket är mycket positivt.

Arbetsmiljöronder

Totalt genomfördes 17 arbetsmiljöronder under året 
som resulterade i 64 aktiviteter i C2. Ronderna planeras 
in över året för att fånga den dagliga verksamheten, 
men läggs också vid helgruscher och säsongsvarierande 
risker såsom halka under vintern. För att nyttja 
chefernas tid så effektivt som möjligt förläggs 
vissa arbetsmiljöronder samtidigt som miljö och 
kvalitetsrevisioner.

Inför arbetsmiljöronderna skickar skyddsombud 
och arbetsmiljösamordnare ut en enkät till samtliga 
anställda. Enkäten berör frågor kring den fysiska, 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Frågorna tas även upp på plats under ronderna. 
Personliga intervjuer på huvudkontoret var dock inte 
möjliga då de flesta arbetade hemifrån på grund av 
pandemin.

Riskbedömningar ska alltid genomföras inför 
verksamhetsförändringar som medför någon form 
av påverkan på miljö, personal (arbetsmiljö), kunder 
eller ekonomi. I samband med bedömningen av 
arbetsmiljörisker ska skyddsombudet alltid ges 
möjlighet att vara delaktig.

I SÖRABs verksamhet finns vissa arbetsmiljörisker som kan leda till allvarliga 
olyckor om de inte hanteras rätt. Grunden för en säker anställning finns inbyggd 
i vårt systematiska arbets miljöarbete. Att arbeta förebyggande för att minimera 
risker är en naturlig del av allt arbete som utförs.  En annan viktig faktor är att 
var och en känner till och förstår sitt eget ansvar i arbetsmiljöarbetet. Därför 
arbetar vi fortlöpande med att följa upp och kommunicera dessa frågor.

Jag känner att mitt 
jobb är superviktigt 

och jag brukar påminna 
kollegorna om att ”Vi är 

varandras arbetsmiljö”!
Mia Westerberg, skyddsombud
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Hållbarhetspolicy
Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. SÖRAB ska inom 
nedanstående områden arbeta med ständiga förbättringar på ett sätt som främjar 
hållbar utveckling. SÖRAB ska därtill tillämpa ett transparent och strukturerat 
arbetssätt och säkerställa att verksamheten följer aktuell lagstiftning och bindande krav.

Arbetsmiljö
Vi på SÖRAB ska:
• erbjuda en god fysisk, organisatorisk och social 

arbetsmiljö där medarbetarna är nöjda, trygga 
och där inga former av diskriminering eller 
kränkande särbehandling accepteras

• verka för att de anställda har en god balans 
mellan arbete och fritid

• bedriva ett förebyggande arbetsmiljöarbete, 
i syfte att bibehålla en god arbetsmiljö samt 
minimera antalet tillbud och olycksfall

• bedriva ett aktivt jämställdhets- och 
mångfaldsarbete.

Kvalitet
Vi på SÖRAB ska:
• arbeta processorienterat

• arbeta förebyggande

• leverera produkter och tjänster med rätt 
kvalitet, på rätt plats, vid utsatt tid

• säkerställa att vi har rätt kompetens inom vår 
verksamhet

• erbjuda god service och ett respektfullt 
bemötande.

Ekonomi
Vi på SÖRAB ska:
• optimera användningen av de resurser vi 

förfogar över

• göra hållbara investeringar med hänsyn till 
livscykelkostnad

• kvalitetssäkra leveranserna av inköpta varor och 
tjänster

• förebygga risk för korruption, muta och bedrägerier.

Miljö
Vi på SÖRAB ska:
• i första hand förebygga uppkomst av förorening 

och i andra hand minimera negativ miljöpåverkan

• minska vår miljöpåverkan genom miljökrav på den 
egna verksamheten och på inköpta varor och 
tjänster

• minimera olägenheter för människa och miljö till 
följd av vår verksamhet

• sträva uppåt i avfallstrappan.

Samhälle
Vi på SÖRAB ska:
• påverka vår omvärld för en hållbar 

avfallshantering

• bidra till kunskapshöjning och 
kunskapsspridning i avfallsfrågor

• ha resurser för att säkerställa fungerande 
avfallshantering även vid incidenter och kriser

• bidra till att våra leverantörers personal 
erbjuds anständiga arbetsvillkor.

SÖRABs hållbarhetspolicy innefattar policyer för miljö, 
kvalitet och arbetsmiljö och har beslutats av VD 2021-02-16.
Policyn riktar sig till SÖRAB och SÖRABs intressenter 
och ligger till grund för de beslut som fattas i bolaget.
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Miljöredovisning 2021
SÖRABs miljöarbete utgår från kraven i miljöledningsstandard ISO 14001 
och bolagets hållbarhetspolicy. Utifrån bolagets betydande miljöaspekter 
beslutar SÖRAB om mål och aktiviteter för att ständigt förbättra 
företagets miljöprestanda.

SÖRABs fem övergripande miljömål innebär att:

1.  Minska utsläppen av växthusgaser

2.  Minska utsläppen av närsalter

3.  Minska utsläppen av farliga kemiska ämnen

4.  Förflytta oss uppåt i avfallstrappan

5.  Minska resursförbrukningen inom verksamheten
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Minskade utsläpp av växthusgaser

Direkta källor till utsläpp av växthusgaser från SÖRABs 
verksamhet är läckage av metangas som bildas i våra 
äldre deponier och förbränning av insamlad metangas. 
Till det kommer koldioxidutsläpp från arbets maskiner 
och fordon som hanterar, behandlar, transporterar 
och deponerar avfall inom anläggningarna. Även 
förbränning och återvinning av avfall ger upphov till 
växthus gaser. SÖRAB har ingen egen förbrännings eller 
material återvinnings anläggning varför denna del av 
växthusgasutsläppen inte ingår i summeringen.

I diagrammet nedan framgår fördelningen av SÖRABs 
utsläpp av växthusgaser.

I cirkeldiagrammet ovan framgår att det diffusa läckaget 
av deponigas är SÖRABs absolut största källa till utsläpp 
av växthusgaser. Detta beror på att metangas är en potent 
växthusgas med en koldioxidekvivalent motsvarade 25. 

Koldioxidekvivalenter – CO2e – är ett mått på utsläpp av 
växthusgaser. De visar hur stor växthuseffekt utsläppet av 
en viss gas har i jämförelse med koldioxid. 

För att minska utsläppet av växthusgaser arbetar vi 
kontinuerligt med att samla in och förbränna så mycket 
metangas som möjligt, och på så sätt minska det diffusa 
läckaget till atmosfären.  Under året har målsättningen 
varit att bolagets gasuttagssystem ska ha en tillgänglighet på 
minst 95 procent på årsbasis. Därtill har SÖRAB under året 
förberett för fortsatt sluttäckning av äldre deponietapper på 
Löt. Vid sluttäckningen förses deponierna med ett tätskikt, 
vilket minskar metanläckaget ytterligare.

Under slutet av året gjordes gasemissionsmätningar 
på våra deponier. Glädjande nog visar dessa att 
metangasläckaget tycks avta.

Diffust metanläckage
från deponierna, 73,4 %

Insamlad
och facklad
gas från
deponierna,
16,1 %

Avfalls-
transporter,
2,9 %

Arbetsmaskiner
och krossar, 7,2 %

Elenergi, 0,3 %

Tjänsteresor, 0,1 %

Totalt utsläpp av växthusgaser år 2021 17 306 ton CO2 e
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Utsläppt mängd kväve per år från Hagby deponi Minskade utsläpp av närsalter

SÖRABs verksamhet ger upphov till lak och 
processvatten, som behöver samlas ihop och renas 
innan det släpps ut till recipienten. Sedan 2013 har 
SÖRAB gjort stora investeringar i utredningar och 
åtgärder för att minska utsläppen av näringsämnen 
från anläggningarna.

I tabellerna till vänster redovisas utsläpp av kväve 
från Hagby deponi samt Löt avfallsanläggning. Av 
figurerna framgår att den totala mängden vatten som 
släpps ut under året har en stor inverkan på den totala 
mängden kväve. Vattenmängden är svår att påverka 
då den hör samman med nederbördsmängderna. 
Hur vattenreningsanläggningarna driftas och när 
vattenutsläpp sker inverkar dock också på den totala 
mängden. Under året har SÖRAB därför arbetat 
kontinuerligt med att förbättra våra rutiner för drift och 
styrning av reningsanläggningarna på Hagby och Löt.

På Löt har en panna bytts ut för att säkerställa 
en mer stabil uppvärmning av det vatten som ska 
renas och på Hagby har skyddsvallarna runt deponin 
förstärkts för att minska risken för att ytvatten 
strömmar in i deponin.

Minskade utsläpp av kemiska ämnen

Både inom Hagby och Löt har så kallade PFAS
ämnen påträffats i vattnet. PFAS (poly och 
perfluorerade alkylsyror) är ett samlingsnamn för 
en grupp perfluorerade ämnen, som är mycket 
svårnedbrytbara. PFASföreningar finns i material 
som textilier, brandskum, teflon, papper, kosmetika, 
elektronik, färg, smutsavvisande byggmaterial och 
hydraulolja.

Påträffandet av dessa ämnen i avfalls anläggningarnas 
utsläppspunkter har föranlett källsökning för att 
spåra de största utsläppskällorna. På Löt visade 
källsökningen att det äldsta deponiområdet bidrog 
med cirka 70 procent av den PFAS som påträffats.

SÖRAB har de senaste åren genomfört ett 
antal pilotförsök och teknikutredningar där olika 
reningstekniker för PFAS har testas. Teknikerna har 
provats på olika vattenströmmar inom anläggningen 
och tillsammans med olika förbehandlingssteg. 
Resultatet från dessa utredningar visar bland annat 
att avskiljning av PFASämnen är möjligt, men att 
mängden andra organiska ämnen i vattnet, exempelvis 
nedbrytningsprodukter från biologiska processer så 
som humusämnen, gör avskiljning av PFAS med GAC 
(granulärt aktivt kol) mindre kostnadseffektivt än 
den mer specifika metoden med jonbytarmassa. För 
att få en god avskiljning med GAC eller jonbytare 
behövs vattnet förbehandlas. Under 2021 har 
försöken fortgått och förfinats, och parallellt med att 
teknikutvecklingen i branschen går framåt fortsätter 
arbetet under 2022.
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Figuren ovan är ett så kallat Sankey-diagram som illustrerar hur energiförbrukningen inom 
Hagby återvinningsanläggning fördelar sig mellan de olika verksamhetsdelarna.

Förflyttning uppåt i avfallstrappan

Målet är att SÖRAB ökar graden av återvinning 
och återanvändning. Under 2021 har den största 
förflyttningen inom detta målområde utgjorts 
av utsorterad plast och metall som nu kan 
materialåtervinnas i stället för att förbrännas. 
Denna förflyttning i avfallstrappan är möjlig tack 
vare nyinvigda Brista Eftersorteringsanläggning. 
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Minskad resursförbrukning inom verksamheten

Inom ovanstående målområde pågår flera delaktiviteter. 
Bland annat ansvarar samtliga chefer för att, inom sina 
ansvarsområden, minska mängden inköp med mål 
att minska resursförbrukningen och mängden avfall 
i slutledet. När inköp ändå behövs ska återbrukade 
och återvunna produkter vara förstahandsvalet. Ett 
exempel på detta är de anläggningsprojekt som för 
närvarande projekteras och där SÖRAB planerar för 
att till stor del kunna använda återvunna jord och 
bergmassor istället för jungfruligt material. 

För att minska energiförbrukningen inom 
verksamheten pågår energikartläggningar. Där görs en 
genomlysning av verksamheten för att se var inköpt 
energi, i form av drivmedel och elenergi, förbrukas. 
Kartläggningen ger också ett mått på hur många 
kWh/ton som krävs för att sortera och förädla de 
olika avfallsslagen. Energikartläggningarna mynnar 
i energieffektiviseringsplaner som ska genomföras 
succesivt med mål att spara resurser i form av bland 
annat miljö.

MILJÖREDOVISNING 2021
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Regionens avfall i siffror

Antal invånare i SÖRAB-regionen
2021: 533 015 stycken

Total mängd återvunnet 
material, inklusive 
verksamhetsavfall
2021: 223 451 ton
2020: 247 056 ton
2019: 261 245 ton

Mottagna mängder Rest- och 
matavfall (ton)
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MatavfallRestavfall

Vart tar inkomna mängder på ÅVC vägen?

Återbruk
2021: 3 %
2020: 2 %
2019: 2 %

Materialåtervinning 
inkl rötning
2021: 52 %
2020: 51 %
2019: 47 %

Energiutvinning
2021: 45 %
2020: 46 %
2019: 48 %

Deponering
2021: < 1 %
2020: 1 %
2019: 1 %
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5 frågor till ordförande 
och vice ordförande

Kajsa Adenbäck, 
vice ordförande

Hur har 2021 varit för dig som vice 
ordförande i SÖRAB?

För mig har även detta år varit lärorikt. Många 
utmaningar har diskuterats och jag har fortfarande 
mycket att lära.

Vad ser du mest fram emot 2022 tillsammans 
med bolaget?

Förutom att ta tag i utmaningarna som finns, måste 
jag säga att få träffas fysiskt igen. Då blir det också 
mer naturligt att få igång en dialog inom styrelsen.

Vilka stora utmaningar ser du framför dig 
inom avfallsområdet?

Att vi å ena sidan gör en gigantisk samhällsinsats 
samtidigt som det läggs på avgifter som gör det 
svårare för verksamheten att bli lönsam. Blir det 
för kostsamt att lämna in avfall på rätt sätt kan det 
i förlängningen försvåra arbetet med att motivera 
invånare och företagare att sköta sin del.

Är det något målområde i nya avfallsplanen 
som du brinner för lite extra?

Nedskräpningen generellt. Jag ser gärna att 
utbildningen för barn och unga blir bättre. Själv 
har jag erfarenhet av att jobba på en miljöinriktad 
förskola, där jag på nära håll fått se vilken effekt 
det kan ha.

Beskriv SÖRAB med tre ord.

Nytänkande, behövd, visionärt.

Parisa Liljestrand, 
ordförande

Hur har 2021 varit för dig som 
ordförande i SÖRAB?

2021 har varit ett både utvecklande och utmanande 
år. Pandemin har fortsatt påverka vår verksamhet 
samtidigt som vi har behövt anpassa oss till en 
rad nya lagar och regeländringar som påverkar 
bolagets arbete framöver. Flera strategiska beslut 
har fattats inom styrelsen för att säkerställa att 
SÖRAB även fortsättningsvis kan leverera hög 
kvalitet till låg kostnad, och allt med fokus på att få 
våra gemensamma resurser att räcka längre.

Vad ser du mest fram emot 2022 tillsammans 
med bolaget?

Jag ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget 
med fokus på våra kärnuppgifter. SÖRAB som 
bolag är redan i dag en förebild i branschen och 
min absoluta ambition är att det så ska förbli.

Vilka stora utmaningar ser du framför dig 
inom avfallsområdet?

Det finns många utmaningar inom avfallsområdet i 
dag. Lagar förändras och ansvarsområden fördelas 
om, där vissa blir tydligare och andra otydligare 
vilket kommer att påverka vårt arbete. Att få ihop 
en fungerande ekonomi är naturligtvis alltid en 
utmaning. Men kanske extra mycket just nu, när 
skatter och avgifter ökar samtidigt som inflation och 
ett instabilt omvärldsläge gör allting dyrare.

Är det något målområde i nya avfallsplanen 
som du brinner för lite extra?

Att det ska vara lätt att göra rätt för den enskilde.

Beskriv SÖRAB med tre ord.

Förebild, strävsamhet, ansvar.

SÖRAB 2021
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SÖRABs styrelse och VD. Johannes Wikman Franke, 
Magnus Nilsson, Johan Lausing, Björn Falkeblad, 
Parisa Liljestrand, Kajsa Adenbäck, Antonia Gibson, 
Johanna Hornberger och Johan Algernon.
Saknas: Benkt Kullgard

SÖRAB 2021

3333
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Förvaltningsberättelse

Verksamhetens art och inriktning

SÖRAB bildades år 1978.

Bolagets verksamhet omfattar uppförande och 
drift av regionala avfallsbehandlingsanläggningar, 
insamling, behandling och bortforsling av avfall samt 
konsultverksamhet i avfallsfrågor åt bolagets ägare.

Bolaget äger och driver två stora återvinnings
anläggningar i norra Storstockholm, Hagby i 
Täby kommun och Löt i Vallentuna kommun, 
en eftersorteringsanläggning i Sigtuna, tre 
omlastningsstationer för rest och matavfall 
samt fem återvinningscentraler i regionen. En 

trädgårdsavfallsmottagning på Lidingö, en returpunkt 
och en grovavfallspunkt i Sundbyberg samt mobila 
ÅVC:er drivs och hanteras av bolaget.

Ägarförhållanden

Bolaget ägs av Danderyd, Järfälla, Lidingö, Solna, 
Sollentuna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands 
Väsby och Vallentuna kommuner. Bolaget har sitt säte 
i Vallentuna.

Bolagets styrelse har sedan årsstämman 2021 utgjorts 
av nedanstående nio personer varav fyra är kvinnor.

Ledamöter: Suppleanter: Kommun:

Parisa Liljestrand (M) ordf Jerri Bergström (S) Vallentuna

Johan Algernon (M) Hans Ahlgren (L) Täby

Johanna Hornberger (M) Leo Smidhammar (M) Danderyd

Björn Falkeblad (M) Solveig Byberg (S) Järfälla

Antonia Gibson (M) Carl-Johan Schiller (KD) Lidingö

Magnus Nilsson (M) Terence Hales (MP) Solna

Benkt Kullgard (M) Gerry Johansson (L) Sollentuna

Johannes Wikman Franke (C) Ali Kashefi (S) Upplands Väsby

Kajsa Adenbäck (S) vice ordf Tomas Kreij (KD) Sundbyberg

Styrelsens möte föregås av en ordförandeberedning där 
Parisa Liljestrand och Kajsa Adenbäck deltar.

På årsstämman 2021 valdes till bolagets revisor, 
revisionsbolaget Deloitte AB med auktoriserade 
revisorn Therese Kjellberg som huvudansvarig revisor. 

Till lekmannarevisorer valdes Inge Telander, Danderyd 
samt Allgun Wilhelmsson, Järfälla med personliga 
suppleanter Lars Skoglund, Lidingö och Marija Babic, 
Sollentuna.

Verkställande direktör har varit Johan Lausing.

Bolaget har under perioden planerat verksamheten 
utifrån den övergripande affärsplanen, Affärsplan 
2021–2023, och utifrån avdelningsspecifika 
verksamhets planer. Målen i Affärsplanen är uppföljda 
och kommenterade. I den nya affärsplanen finns nu 
en tydlig koppling mellan bolagets mål, intentioner 
och den gemensamma Avfallsplan 2021–2032 som 
är framtagen som ett projekt i SÖRAB och beslutad i 
samtliga kommuner.

2021 har inte, liksom 2020, varit ett normalt år 
pga Covid 19. Pandemin har inneburit omfattande 
omställningar i arbetssätt vad gäller arbetsplatsens 
belägenhet och hantering av den operativa 
verksamheten på anläggningarna. Möten, konferenser 
och seminarier har hållits digitalt. Bolaget har utformat 
rekommendationer till medarbetarna i enlighet med 
de nationella restriktioner och rekommendationer som 
utfärdats. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv har detta 
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Under 2021 var studiebesöksverksamheten, av 
förklarliga skäl, minimal på anläggningarna. Bolaget 
erbjuder dock digitala rundvandringar på de stora 
anläggningarna. Under året har bolaget genomfört en 
krisövning med personal ingående i krisledningen och 
fortsatt utbildat beredskapsorganisationen.

Ingen större omgivningspåverkan har, trots pandemin, 
drabbat bolaget under året. Bolaget har dock noterat 
att hushållens avfall har minskat märkbart. Oaktat att 
matavfallet har ökat ser det ut som att trenden hittills 
är lyckad: mindre restavfall och mer matavfall. Det 
bidrar också till att förbränningskostnaderna minskar. 
Matavfall och förpackningar ska sorteras ut från 
restavfallspåsen.

Under året har bolaget varit remissinstans till flera 
olika förslag om hantering av avfall. Detta ger uttryck 
för att hållbar avfallshantering är en viktig fråga som 
nu tar större plats och förstås att hanteras annorlunda 
i framtiden. SÖRAB ser positivt på utvecklingen. 
Utveckling av funktioner, ekonomi och andra lösningar 
för att tillgodose invånarnas krav på service och en 
lättillgänglig bra och hållbar avfallshantering.

SÖRAB har hanterat bränslesäsongen på ett adekvat 
sätt och tagit hand om de avtalsleveranser man 
förbundit sig till med mindre avvikelser. Mindre 
avsättningsproblem har uppstått och hanterats.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet 
enligt miljöbalken

Verksamheten är i allt väsentligt tillstånds och 
anmälningspliktig och regleras av miljölagstiftningen. 
Vår tillståndsplikt avser drift av deponi, återvinnings
anläggningar och omlastningsstationer. Påverkan på 
miljön sker främst genom utsläpp till vatten och luft.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

I nuläget bedöms inga särskilda risker eller osäkerheter 
för verksamheten föreligga. Bolaget har under 2021 
hanterat pandemiska utmaningar och har och kommer 
fortsatt ha adekvat beredskap och kontroll på pandemins 
utveckling och medarbetarnas fortsatta hälsoläge. Viss 
osäkerhet avseende avfallsmängder och avsättning 
finns men är svårbedömda utifrån rådande läge. Den 
under början av 2022 uppkomna situationen med kriget 
i Ukraina påverkar dock samtliga invånare och företag 
i världen. El och bränslepriserna rusar i höjden men 
utifrån omprioriteringar och omflyttning av medel 
kommer bolaget att klara av att fullgöra sitt uppdrag.

dock inte haft någon negativ påverkan på bolagets 
resultat.

Fortsatta dialoger om samarbete med andra kommunala 
bolag har intensifierats då de projekt som tidigare 
genomförts visat goda resultat i miljö och/eller ekonomi. 
Trots det rådande läget har bolaget lyckats hålla alla 
anläggningar öppna och den mobila ÅVC:n har fortsatt 
samla in avfall på olika platser i ägarkommunerna varje 
vardagkväll och nu också på vissa helger.

Trots pandemin har besöksfrekvensen på anläggningarna 
och inkommet material ökat. Bolaget har även 
möjliggjort för en ytterligare plats för insamling i 
Sundbyberg, Valkyriavägen, som är en grov avfalls
insamling för hushållens grovavfall (Mars 21). Under 
året har också byggandet av en Returpark i Vallentuna 
påbörjats (färdigställs 2022). Totala mängderna 
återvunnet material, inkluderat verksamhetsavfall, har 
under året uppgått till 223 451 ton (2020: 247 056 ton).

Under året har SÖRAB reviderats utifrån miljö och 
kvalitetscertifieringen med mycket gott resultat.

Bolaget är en beställarorganisation och genomför 
regelbundet konkurrensutsättning av den operativa 
driften av anläggningarna. Flera upphandlingar har 
genomförts under året. Bolaget har en väl fungerande 
avtalskatalog.Utifrån marknadens prissättning av 
funktioner relaterade till avfallshanteringens behandling 
och förädling har bolaget under 2020 tagit över 
vissa väsentliga sorteringsfunktioner i egen regi med 
gott resultat. Under 2021 har delar av övertagandet 
analyserats och visar att det var ett bra beslut. Framför 
allt utifrån ett funktionsperspektiv men också utifrån 
ett ekonomiskt perspektiv.

Det viktigaste samarbetet med ägarkommunerna sker 
genom den gemensamma Avfallsplanen. SÖRAB 
ansvarar för resurser och styrning av planen samt 
kopplingen till de olika aktiviteterna och målen i 
planen. Arbetet har fortgått under 2021 och har 
fungerat bra.

Bolaget har övertagit Brista eftersorteringsanläggning 
för eftersortering av hushållens restavfall. Sortering 
sker med hjälp av infrarött ljus och sorterar på typ 
av material. I första hand sorteras plast och metall 
ut. Anläggningen är en kraftig miljöekonomisk 
åtgärd som syftar till att påverka och minska den 
avfallsförbränning som kostar ägarkommunerna 
mest pengar. Dessutom blir det avfallsbränsle som 
kommer att förbrännas att vara så gott som fossilfritt. 
Anläggningen är en del i bolagets strävan att hitta 
nya fraktioner att sortera ut och återvinna materialet i 
stället för att förbränna det.
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Personal

2021 rekryterades tio personer till bolaget. Sju personer 
till nya eftersorteringsanläggningen i Brista, en 
driftledare och sex processoperatörer. En person till 
drift och underhåll och två kundmottagarvikarier. En av 
dessa är ersättningsrekryteringar. Internrektyreringar där 
personal bytt tjänst inom bolaget har också förekommit.
Under 2021 har fyra personer slutat i bolaget.

På SÖRAB är alla medarbetare och entreprenörer 
involverade att skapa ständiga förbättringar. Idéer 
och förslag på sådant som kan bli bättre för miljön, 
våra kunder, medarbetare eller ekonomin rapporteras 

in i ett digitalt system. Under 2021 inkom många 
förbättringsförslag varav många kunnat bedömas, 
prioriterats och genomföras.

Under 2021 har en medarbetarundersökning genomförts 
med hjälp av företagshälsovården. Resultatet pekar 
på att bolaget är en mycket bra arbetsplats som 
kombinerar olika faktorer i syfte att medarbetarna ska 
ha en säker och bra arbetsplats. Miljörevisioner och 
arbetsmiljöronder har genomförts under året enligt 
rullande schema.

(TKR) 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 362 742 303 058 276 590 286 320 314 393

Rörelseresultat 27 221 11 666 -5 250 21 427 50 692

Resultat e. finansiella poster 16 711 2 556 -2 683 38 261 57 431

Balansomslutning 760 087 719 305 510 937 429 770 395 916

Soliditet 1 33,0 % 33,0 % 46,1 % 55,1 % 52,4 %

Avkastning på eget kapital 2 4,4 % 1,4 % 0,5 % 11,0 % 21,8 %

Avkastning på totalt kapital 3 3,7 % 2,0 % -0,4 % 9,3 % 15,3 %

Medelantal anställda 50 45 40 37 35

1  Justerat eget kapital/Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med 
avdrag för uppskjuten skatteskuld.

2 Årets resultat/Genomsnittligt justerat Eget kapital.
3 (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader) /Genomsnittlig balansomslutning.

Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Summa

Belopp vid årets ingång 12 000 6 000 164 402 3 194 185 596

Vinstdisposition enligt beslut 
vid årsstämma    3 194 -3 194 0
Årets resultat 10 709 10 709

Belopp vid årets utgång 12 000 6 000 167 596 10 709 196 305

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (TKR)

UTVECKLING AV VERKSAMHET, STÄLLNING OCH RESULTAT

Till årsstämmans förfogande: balanserade vinstmedel 167 595 652

årets vinst     10 708 781

178 304 433

Styrelsens förslag: i ny räkning balanseras 178 304 433

178 304 433

Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, 
kassaflödesanalys samt noter. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor där ej annat anges.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION (KR)
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NOT 2021 2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 4 362 742 303 058

Övriga rörelseintäkter 5     10 729       9 215

373 471 312 273

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 6, 7 -282 457 -243 129

Personalkostnader 8 -46 790 -41 129

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 12–15 -16 550 -15 997

Övriga rörelsekostnader       -453       -352

-346 250 -300 607

Rörelseresultat 27 221 11 666

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 9 295 341

Räntekostnader   -10 805     -9 451

-10 510 -9 110

Resultat efter finansiella poster 16 711 2 556

Bokslutsdispositioner 10 -2 889 1 672

Skatt 11 -3 113 -1 034

Årets resultat 10 709 3 194

Resultaträkning (tkr)
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TILLGÅNGAR NOT 2021-12-31 2020-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 12 109 062 98 089

Markanläggningar 13 46 008 39 057

Maskiner och andra tekniska anläggningar 14 347 137 362 276

Inventarier, verktyg, installationer 15 1 887 2 031

Pågående nyanläggningar 16    58 379    26 036

562 473 527 489

Summa anläggningstillgångar 562 473 527 489

Omsättningstillgångar

Lager 3 212 717

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 71 319 51 192

Övriga fordringar 70 11 364

Skattefordran 9 346 11 751

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17     5 162     5 400

85 897 79 707

Kortfristiga placeringar 18 80 471 80 398

Kassa, bank 28 034 30 994

Summa omsättningstillgångar 197 614 191 816

SUMMA TILLGÅNGAR 760 087 719 305

Balansräkning (tkr)
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EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital 19

Bundet eget kapital

Aktiekapital (12 000 aktier) 12 000 12 000

Reservfond     6 000     6 000

18 000 18 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 167 595 164 401

Årets resultat     10 709      3 194

178 304 167 595

Summa eget kapital 196 304 185 595

Skulder

Obeskattade reserver 20 68 506 65 617

Avsättning återställning deponier 21 122 273 122 387

Långfristig skuld 22 255 833 270 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 80 548 51 231

Övriga skulder 24 495 14 806

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23     12 128      9 669

117 171 75 706

Summa skulder 563 783 533 710

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 760 087 719 305

Fortsättning Balansräkning (tkr)
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NOT 2021 2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 16 711 2 556

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 12–15 16 550 15 997

Avsättning återställning deponier 21 -114 4 366

Förlust/vinst vid avyttring av inventarier 12 212 1 414

Betald skatt -708 1 313

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

44 651 25 646

Förändring av rörelsekapital

Minskning/Ökning varulager -2 495 -23

Minskning/Ökning fordringar -3 728 -6 838

Minskning/Ökning leverantörsskulder 29 317 -7 816

Minskning/Ökning övriga skulder 7 279 10 295

Kassaflöde från den löpande verksamheten 75 024 21 264

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Ersättning sålda inventarier 234 511

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 12–16 -63 979 -277 727

Kassaflöde från investeringsverksamheten -63 745 -277 216

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Långfristiga fordringar 0 60 000

Långfristiga skulder 22 -14 167 200 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -14 167 260 000

ÅRETS KASSAFLÖDE -2 888 4 048

Likvida medel vid årets början 111 392 107 344

Likvida medel vid årets slut * 108 504 111 392

Kassaflödesanalys (tkr)

* Likvida medel = summa kassa, bank och kortfristiga placeringar.
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Tilläggsupplysningar
Not. 1 Allmän information

Söderhalls Renhållningsverk AB med organisations
nummer 556197–4022 är ett aktiebolag registrerat i 
Sverige med säte i Vallentuna kommun. Företagets 
verksamhet omfattar byggnation och drift av regionala 
avfallsbehandlingsanläggningar, insamling, behandling 
och bortforsling av avfall samt konsultverksamhet i 
avfallsfrågor åt bolagets ägare.

Not. 2 Redovisnings- och värderingsprinciper

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

Följande värderings och omräkningsprinciper har 
tillämpats i årsredovisningen:

Materiella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffnings
kostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar 
baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjande
period. Då skillnaden i förbrukningen av en materiell 
anläggningstillgång betydande komponenter bedöms vara 
väsentlig, delas tillgången upp på dessa komponenter.

Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande:
Byggnader

Omlastningsstationer, avfallsanläggningar 5 % 
Returparker  3,3 % 
Fastighet Löt 2:1 2 %

Brista eftersorteringsanläggning 5 %–20 %

Markanläggningar 5 %

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 %–10 %

Containrar 10 %–20 %

Inventarier, verktyg och installationer 5 %–20 %

Datorer, bilar 20 %

Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda 
avskrivningar redovisas som bokslutsdisposition.

Det redovisade värdet för en materiell anläggnings
tillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering 
eller avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska 
fördelar väntas från användning eller utrangering/
avyttring av tillgången eller komponenten. Den 
realisations vinst eller realisationsförlust som 
uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller 
en komponent tas bort från balansräkningen redovisas i 
resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig 
rörelsekostnad.

Varulager

Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, 
det vill säga till det lägsta av anskaffningsvärde och 
verkligt värde.

Likvida medel

Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla 
tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut 
samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt 
kan omvandlas till kontanter och är föremål för 
en obetydlig risk för värdefluktuationer. För att 
klassificeras som likvida medel får löptiden inte 
överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet.

Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar är värderade till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet på balansdagen.

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar är värderade till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet på 
balansdagen.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen visar företagets förändringar 
av företagets likvida medel under räkenskapsåret. 
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta 
metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in och utbetalningar.

Eventualtillgång

En eventualtillgång är en möjlig tillgång till följd av 
inträffade händelser och vars förekomst endast kommer 
att bekräftas av att en eller flera osäkra framtida 
händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, 
inträffar eller uteblir. En eventualtillgång redovisas inte 
som en tillgång i balansräkningen.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda i form av löner, betald semester, 
betald sjukfrånvaro mm samt pensioner redovisas i 
takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra 
ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa 
som avgiftsbestämda eller förmåns bestämda pensions
planer. Företaget har endast avgifts bestämda pensions
planer. Det finns inga övriga långfristiga ersättningar till 
anställda. För avgifts bestämda planer betalar företaget 
fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk 
enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare 
avgifter. Företagets resultat belastas för kostnader 
i takt med att förmånerna intjänas vilket normalt 
sammanfaller med tidpunkten för när premier erläggs.
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Inkomstskatter

Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och 
uppskjuten skatt.

• Aktuell skatt – Aktuell skatt beräknas på det 
skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt 
resultat skiljer sig från det redovisade resultatet 
i resultaträkningen då det har justerats för ej 
skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader 
samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga 
eller avdragsgilla i andra perioder. Aktuell 
skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som 
gäller per balansdagen.

• Uppskjuten skatt – Uppskjuten skatt redovisas på 
temporära skillnader mellan det redovisade värdet 
på tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna 
och det skattemässiga värdet som används vid 
beräkning av skattepliktigt resultat. Obeskattade 
reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld. 
Uppskjuten skatt beräknas baserat på de skattesatser 
och skatteregler som har beslutats före balansdagen.

• Aktuell och uppskjuten skatt för perioden – Aktuell 
och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad 
eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är 
hänförlig till transaktioner som redovisats direkt 
mot eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten 
direkt mot eget kapital.

Leasing

Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de 
ekonomiska risker och fördelar som förknippas med 
ägandet av en tillgång i allt väsentligt överförs från lease
givaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras 
som operationella leasingavtal. Samtliga leasing avtal 
redovisas enligt reglerna för operationell leasing.

• Leasetagare – leasingavgifter vid operationella 
leasing avtal kostnadsförs linjärt över leasing
perioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt 
bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta 
över tiden.

• Leasegivare – leasingintäkter vid operationella 
leasingavtal intäktsförs linjärt över leasingperioden, 
såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre 
återspeglar hur de ekonomiska fördelar som hänförs 
till objektet minskar över tiden.

Intäktsredovisning

Försäljningen omfattar mottagning, avsättning och 
övriga tjänster.

Försäljningen redovisas netto efter moms, punktskatter 
och rabatter.

Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt och när huvudsakligen alla risker 
som är förknippade med ägandet övergått till köparen 
från säljaren, vilket normalt inträffar i samband med 
mottagning eller leverans. Intäkter från försäljning av 
tjänster redovisas när tjänsten är utförd.

Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt 
följande:

• Hyresintäkter – periodiseras i enlighet med 
hyresavtal.

• Ränteintäkter – i den period ränteintäkten avser.

• Erhållen utdelning – när rätten att erhålla utdelning 
bedöms som säker.

Not. 3 Viktiga uppskattningar och bedömningar

Nedan redogörs för de viktigaste antagandena om 
framtiden, och andra viktiga källor till osäkerhet i 
uppskattningar per balansdagen, som innebär en 
betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade 
värden för tillgångar och skulder under nästa 
räkenskapsår.

De gjorda uppskattningarna och bedömningarna 
baseras på den historiska erfarenhet som finns och 
övriga antaganden som uppfattas som en rimlig 
bedömning av framtida händelser.

Avsättningar

I enlighet med gällande lagstiftning aktualiserar 
myndigheterna frågor om efterbehandling vid 
deponiverksamheter. Ansvaret för efterbehandling 
avgörs i respektive enskilt fall ofta med hjälp av 
skälighetsbedömningar, dock minst 30 år efter 
avslutade deponiområden. Avsättningar för miljö
relaterade kostnader vilka sammanhänger med 
deponiverksamhet har gjorts utifrån bedömningar om 
framtida avslutnings och efterbehandlingskostnad. 
Därutöver bedöms det finnas ett ansvar för miljö
relaterade kostnader som idag inte kan kvantifieras men 
som i framtiden kan komma att medföra kostnader. 
Översyn av nivån på avsättningen genomförs årligen. 
Tillkommande avsättningar för aktiv deponi baseras på 
beräknad återstående deponivolym.
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Kundfordringar

Fordringar är upptagna till nominellt värde, minskat 
med eventuell reservering för osäkra kundfordringar 
som baseras på en individuell bedömning av företags
ledningen avseende risk för kundförlust till följd av 
utebliven betalning från dessa motparter.

Eventualtillgång

På Löts avfallsanläggning fanns på balansdagen 
lagerhållet avfall för vilket bolaget har erlagt 
avfallsskatt i enlighet med Lagen (1999:673) om 
skatt på avfall. I överensstämmelse med nämnda 
lag och i enlighet med sedan många år tillämpad 
och väl känd praxis kommer bolaget att kunna 

göra framtida skatteavdrag för material som körs 
ut ifrån anläggningen, 7,7 Mkr (5,2 Mkr), samt för 
material som används i permanenta konstruktioner 
inom anläggningen, 28,5 Mkr (28,1 Mkr). För hela 
mängden lagrat material som skall nyttjas som 
bränsle eller materialåtervinnas kommer skatteavdrag 
att göras under 2022. För lagrad mängd material 
vilket kommer att användas i konstruktioner inom 
Löt avfallsanläggning beräknas avdragen ske vid 
framtida konstruktionsarbeten. Allt i enlighet med 
rådande skattesats samt uppmätt lagermängd per den 
31 december 2021. Vid omräkning från kbm till ton 
fluktuerar uppmätt mängd över tid varför tillgångens 
storlek bedöms med osäkerhet

NOT. 5 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2021 2020

Hyresintäkter 10 292 8 736

Övriga rörelseintäkter      437     479

10 729 9 215

NOT. 6 UPPLYSNING OM ERSÄTTNING 
TILL REVISORN

2021 2020

Deloitte AB revisionsuppdrag 185 192

övriga tjänster 23 45

Lekmannarevisorer revisionsuppdrag 17 25

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen 
av årsredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt arvode för 
revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget.
Övriga tjänster avser konsulthjälp avseende rådgivning i skattefrågor.

NOT. 4 NETTOOMSÄTTNING PER VERKSAMHETSGREN 2021 2020

Hushållsavfall 202 128 149 150

Verksamhetsavfall 160 614 153 879

Gasutvinning             0           29

362 742 303 058
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NOT. 8 MEDELTAL ANSTÄLLDA, LÖNER OCH 
SOCIALA AVGIFTER

2021 2020

Antal anställda (årsarbetare) 50 44

varav män 22 22

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen

Kvinnor:

  styrelseledamöter 4 4

  andra personer i företagets ledning inkl VD 3 3

Män:

  styrelseledamöter 5 5

  andra personer i företagets ledning inkl VD    4    4

16 16

Löner och andra ersättningar

Styrelse och VD 1 679 1 698

Övriga anställda 28 280 24 720

29 959 26 418

Sociala kostnader 15 572 12 975

(varav pensionskostnader) (4 892) (4 182)

Pensioner
Företagets kostnad för avgiftsbestämda pensionsplaner uppgår till 4 892 Tkr (4 182).
Av företagets pensionskostnader avser 418 Tkr (431) gruppen styrelse och VD. Företagets utestående 
pensionsförpliktelse till dessa uppgår till 0 (0).

Avtal om avgångsvederlag
Avtal om avgångsvederlag uppgående till 18 månadslöner har träffats med verkställande direktören i händelse av 
uppsägning från bolagets sida.

NOT. 7 LEASINGAVTAL

Företaget är leasetagare genom operationella leasingavtal avseende hyra, nyttjanderätt eller tomträtt på mark. 
Summan av årets kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår till 3 183 Tkr (3 100). 
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande:

2021 2020

Förfallotidpunkt inom ett år 3 112 3 578

senare än ett år men inom fem år 6 284 7 163

senare än fem år   8 846   7 281

18 242 18 022

Företaget är leasegivare genom operationella leasingavtal avseende mark som hyrs ut till kunder. Summan av årets 
variabla avgifter som ingår i räkenskapsårets resultat uppgår till 10 292 Tkr (8 736). Framtida minileaseavgifter 
avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande:

Förfallotidpunkt inom ett år 9 886 8 983

senare än ett år men inom fem år 26 968 32 454

senare än fem år   8 843   11 788

45 697 53 225
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NOT. 9 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER
OCH LIKNANDE INTÄKTER

2021 2020

Utdelning 292 282

Ränteintäkter 3 10

Resultat vid avyttring av kortfristiga placeringar     0    49

295 341

NOT. 10 BOKSLUTSDISPOSITIONER 2021 2020

Förändring av periodiseringsfond -1 509 3 935

Förändring av överavskrivningar -1 380  -2 263

-2 889 1 672

NOT. 11 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 2021 2020

Aktuell redovisad skatt - 3 113 -1 034

Redovisat resultat före skatt 13 822 4 228

Skatt enligt gällande skattesats 2 847 905

Skatteeffekt av:

   Ej avdragsgilla kostnader 33 47

   Schablonränta på periodiseringsfonder 41 46

   Uppräknat belopp vid återföring periodiseringsfond 20 36

Uppskjuten skatt -181 0

Justeringar som redovisats innevarande år 
avseende tidigare års aktuella skatt

353 0

Redovisad skatt 3 113 1 034

NOT. 12 BYGGNADER OCH MARK 2021 2020

Ingående anskaffningsvärden 123 287 115 918

Försäljning/Utrangering -537 -1 591

Inköp 10 352 8 960

Omklassificeringar     2 501             -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 135 603 123 287

Ingående avskrivningar -25 197 -25 108

Försäljning/Utrangering 506 1 591

Årets avskrivningar enligt plan   - 1 850   - 1 681

Utgående ackumulerade avskrivningar -26 541 -25 197

Utgående planenligt restvärde 109 062 98 089

   varav anskaffningsvärde för mark 67 339 65 923
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NOT. 14 MASKINER O ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 2021 2020

Ingående anskaffningsvärden 514 905 266 750

Försäljning/Utrangering -11 541 -8 546
Omklassificeringar 18 4 155
Inköp  3 808  252 546

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 507 190 514 905

Ingående avskrivningar -152 629 -151 277

Försäljning/Utrangering 3 016 8 494

Årets avskrivning enligt plan    -10 440     -9 846

Utgående ackumulerade avskrivningar -160 053 -152 629

Utgående planenligt restvärde 347 137 362 276

NOT. 15 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 2021 2020

Ingående anskaffningsvärden 6 932 7 499

Försäljning/Utrangering -557 -1 400

Inköp     619     833

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 994 6 932

Ingående avskrivningar -4 901 -5 332

Försäljning/Utrangering 551 1 198

Årets avskrivning enligt plan    -757    -767

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 107 -4 901

Utgående planenligt restvärde 1 887 2 031

NOT. 16 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR 2021 2020

Ingående redovisat värde 26 036 19 596

Utrangering -3 884 -1 669

Omklassificeringar -6 838 -7 279

Inköp 43 065 15 388

Utgående redovisat värde 58 379 26 036

NOT. 13 MARKANLÄGGNINGAR 2021 2020

Ingående anskaffningsvärden 96 918 93 794

Omklassificeringar 4 319 3 124

Inköp     6 135          -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 107 372 96 918

Ingående avskrivningar -57 861 -54 157

Årets avskrivningar enligt plan    -3 503    -3 704

Utgående ackumulerade avskrivningar -61 364 -57 861

Utgående planenligt restvärde 46 008 39 057
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NOT. 17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER O UPPLUPNA INTÄKTER 2021 2020

Förutbetalda hyror 906 964

Förutbetalda försäkringspremier 46 1 754

Förutbetalda medlems-/serviceavgifter förening 738 694

Förutbetalda licenser 535 401

Övriga förutbetalda kostnader 14 84

Upplupna intäkter 2 923  1 503

5 162 5 400

NOT. 18 KORTFRISTIGA PLACERINGAR 2021 2020

Marknadsvärde per 31/12

Söderberg & Partners depå 80 65 367 54 846

Söderberg & Partners depå 90    34 200    31 580

99 567 86 426

NOT. 19 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Aktiekapitalet består av 12 000 stycken aktier. Varje aktie har ett kvotvärde på 1 000 kr.

NOT. 20 OBESKATTADE RESERVER 2021 2020

Periodiseringsfond tax 16 - 3 250

Periodiseringsfond tax 17 5 788 5 788

Periodiseringsfond tax 18 17 358 17 358

Periodiseringsfond tax 19 11 405 11 405

Periodiseringsfond tax 20 195 195

Periodiseringsfond tax 21 1 611 1 611

Periodiseringsfond tax 22 4 759 -

Ackumulerade överavskrivningar 27 390 26 010

68 506 65 617

NOT. 21 AVSÄTTNING ÅTERSTÄLLNING DEPONIER

2021-12-31 Löt Hagby Summa

Vid årets början 100 982 21 405 122 387

Tillkommande avsättning 3 363 377 3 740

Belopp som tagits i anspråk   -1 460 -2 394 -3 854

Vid årets slut 102 885 19 388 122 273

2020-12-31 Löt Hagby Summa

Vid årets början 94 799 23 222 118 021

Tillkommande avsättning 6 451 -592 5 859

Belopp som tagits i anspråk     -268 -1 225 -1 493

Vid årets slut 100 982 21 405 122 387

Avsättning har gjorts för att täcka framtida kostnader för hantering av gas- och lakvattensystem samt topptäckning 
av avslutade deponier för återställning av avfallsupplag vid avslutad deponering. Avsättningarna är anpassade 
till och beräknade utifrån EG-direktivet 1999/31 om ”Deponering av avfall”. Direktivet innebär att avsättningarna 
grundar sig på en 30-årig tidshorisont efter avslutad deponering.
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NOT. 23 UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2021 2020

Upplupna semesterlöner 3 181 2 908

Upplupna kostnader bränslen 6 348 3 837

Förutbetalda intäkter 816 1 172

Övriga poster 1 783 1 752

12 128 9 669

NOT. 24 STÄLLDA SÄKERHETER OCH
EVENTUALFÖRPLIKTELSER

2021 2020

Ställda säkerheter:

Fastighetsinteckningar 15 060 15 060

Företagsinteckningar 70 000 70 000

85 060 85 060

NOT. 25 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Efter verksamhetsårets utgång har inga väsentliga händelser inträffat och några väsentliga förändringar av 
verksamhetens art och omfattning förutses inte heller den närmaste tiden.

Vår revisionsberättelse har avgivits 2022-04-28
Deloitte AB

Therese Kjellberg
Auktoriserad revisor

NOT. 26 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande: balanserade vinstmedel 167 596

årets vinst      10 709

178 305

Styrelsens förslag: i ny räkning balanseras  178 305

178 305

Parisa Liljestrand  Kajsa Adenbäck  Antonia Gibson  Magnus Nilsson
Ordförande  Vice ordförande

Benkt Kullgard  Johannes Wikman Franke Björn Falkeblad   Johanna Hornberger

Johan Algernon  Johan Lausing
   Vd

Vallentuna 2022-04-26

NOT. 22 LÅNGFRISTIGA SKULDER 2021 2020

Banklån Swedbank 255 833 270 000
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB) 
organisationsnummer 556197-4022

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB) för 
räkenskapsåret 20210101 – 20211231.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolags (SÖRAB) 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande 
till Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB) 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även 
för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 

på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
gransknings åtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamåls enliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets 
interna kontroll som har betydelse för vår revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhets faktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisions berättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
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• utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt 
lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Söderhalls Renhållnings verk Aktiebolag 
(SÖRAB) för räkenskapsåret 20210101 – 20211231 
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Söderhalls Renhållningsverk Aktiebolag (SÖRAB) 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat 
en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation 
och förvaltningen av bolagets angelägenheter. 
Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på 
ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 

riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring 
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 

till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och 
därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad 
av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed 
i Sverige använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på vår professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för 
vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för 
vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 28 april 2022
Deloitte AB

Therese Kjellberg
Auktoriserad revisor
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SÖRABs ledningsgrupp består av Tomas Stegfeldt (marknadschef), Rikard Fröling (Fastighetschef), 
Johan Lausing (VD), Rickard Cervin (produktionschef), Johanna Leback (miljöchef), Beatrice Tjärnhell 
(kommunikationschef) och Annica Norbäck (vice VD, administrativ chef).

Organisation och ledning
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Vallentuna

Upplands Väsby

Sollentuna

Järfälla

Sundbyberg

Täby

Solna Lidingö

Danderyd

Stockholm

Märsta

Brista Eftersorteringsanläggning

Smedby Omlastning & ÅVC

Löt Avfallsanläggning

Hagby Återvinningsanläggning

Södergarn Trädgårdsavfallsanläggning

Stockby Returpark

Lidingö omlastning

Görväln ÅVC
och trädgårdsavfall

Grovavfallspunkt Valkyria

Returpunkt Sundbyberg

Box 63 186 21 Vallentuna 08-505 804 00 sörab.se

Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB, är ett  regionalt miljö- och returbolag 
som ägs av  kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, 
 Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

SÖRABs uppdrag är att på ett miljöriktigt och rationellt sätt ta hand om det 
kommunala avfall som uppkommer i samtliga ägarkommuner förutom Stockholm. 
Bolaget tar även emot verksamhetsavfall från företag.

SÖRAB har en deponi- och behandlingsanläggning i Vallentuna (Löt) och en 
 återvinningsanläggning och nedlagd deponi i  Täby (Hagby). Omlastnings stationer 
för hushållsavfall finns i Täby, Lidingö och Upplands Väsby.

Återvinningscentraler finns i Täby, Vallentuna, Upplands Väsby, Järfälla och 
Lidingö (Returpark). I Sundbyberg finns en Returpunkt och en Grovavfallspunkt. 
Separat mottagning av trädgårdsavfall finns i Södergarn på Lidingö.

http://sörab.se
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