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Det här är VafabMiljö
Vi är ett Kommunalförbund bildat av Heby och Enköpings kommuner 
samt kommunerna i Västmanlands län. Vi arbetar med långsiktigt 
hållbar avfallshantering.

VafabMiljö är ett kommunalförbund 
bildat av Heby och Enköpings kom-
muner samt kommunerna i Västman-
lands län och har varit verksamt sedan 
januari 2015. Förbundet bildades för 
att utveckla regional samverkan inom 
avfallsområdet och därigenom skapa 
förutsättningar för att långsiktigt klara 
de miljömässiga, samhällsekonomiska 
och juridiska kraven som ställs på den 
kommunala renhållningsverksamheten. 
Kraven på ett resurse� ektivare samhäl-
le gör att behovet av helhetssyn och 
samverkan mellan kommunerna ökar. 

Det kommunala avfallsansvar som 
överlämnats till VafabMiljö är beskri-
vet utifrån innehållet i 15:e kapitlet i 
Miljöbalken. VafabMiljö ansvarar för 
insamling, återvinning och behandling 
av huvuddelen av det kommunala 
avfallet i de 12 medlemskommunerna. 
Förbundet har även ansvar för den 
strategiska planeringen av frågor kring 
avfallshantering samt den myndighets-
utövning som är nödvändig för att full-
göra ansvaret avseende insamling och 
återvinning. Renhållningsordning och 
renhållningstaxa antas genom beslut 
i medlemskommunernas fullmäktige. 

Kommunalförbundet tar även hand 
om slam från avloppsreningsverken, 
förutom från tre kommuner (Sura-
hammar, Västerås och Heby) som 
hanterar detta i egen regi. 

VafabMiljö erbjuder även mottag-
ningstjänster för avfall utanför det 
kommunala avfallsansvaret. I denna 
del agerar VafabMiljö i konkurrens 
med andra aktörer på marknaden. 
Dessa uppdrag ska vara a� ärsmäs-
siga, förenliga med den kommunala 
kompetensen och särredovisas. 

VISIONEN 
Vår vision är “Tillsammans skapar vi 
det hållbara samhället”, och det är 
verkligen tillsammans som är nyck-
eln för att lyckas. Tillsammans med 
medlemskommunerna, medarbetarna, 
våra kunder, alla invånare och före-
tag i medlemskommunerna och våra 
samarbetspartners och intresseorgani-
sationer. Ja – avfall och hur mängderna 
kan minskas men också bli en resurs 
är frågor som berör hela samhället. 
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VERKSAMHETSIDÉ 
Vår verksamhetsidé lyder: På 
uppdrag av våra medlemskommu-
ner tillhandahåller och utvecklar 
vi avfallstjänster för alla som bor 
och verkar i vår region. Tillsam-
mans med våra kunder och andra 
aktörer arbetar vi för att skapa ett 
hållbart samhälle. 
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Förbundsdirektören
har ordet

2021 I KORTHET 
Coronapandemin har sin tydliga 
prägel även på 2021. VafabMiljö har 
följt och anpassat sin verksamhet 
till de rekommendationer som 
Folkhälsomyndigheten presenterat. 
Det har inneburit begränsningar 
i hur våra medarbetare rört sig mellan 
våra anläggningar och på det sätt 
vi bedriver vår verksamhet. De 
medarbetare som har haft möjlighet 
att arbeta hemifrån har gjort så i stor 
utsträckning. Våra erfarenheter av 
två års restriktioner och anpassningar 
är varierande. På den positiva sidan 
har hemmaarbetet med tillhörande 
webb-möten möjliggjort ett tätt sam-
arbete med redan etablerade kontak-
ter och troligtvis en mer tidse�ektiv 

Även 2021 har präglats av coronapandemin. Under detta år har 
pandemin haft kännbara e�ekter inte bara på människors vardag 
utan även på förbundets ekonomi där vissa kostnader ökar markant 
men där även intäkter ökar på grund av världsmarknadspriser. 
Detta till trots har verksamheten levererat det som förväntats!

arbetsdag. På den negativa sidan 
ser vi att det gränsöverskridande 
arbetet blivit lidande och en mer 
stillasittande arbetsdag. Sett ur det 
här perspektivet var det en klok 
satsning att vi för två år sedan lan-
serade konceptet Hållbar livsstil för 
våra medarbetare. Ett koncept för 
att öka attraktionskraften för oss 
som arbetsgivare och stimulera våra 
medarbetare till att förbättra sin hälsa.  

EKONOMIN 
Årets resultat landade på 8,7 mnkr 
vilket är betydligt bättre än förväntat. 
Det goda resultatet kommer framför 
allt från ökade världsmarknadspriser 
på skrot och wellpapp. Men det högre 
prisläget har också påverkat förbun-

dets ekonomi negativt. Vi har sett 
ökade kostnader för avfallsförbrän-
ning, el och inköp av biogas.  

VERKSAMHET 
Den nya biogasanläggningen har varit 
i full drift under året. I slutet av året 
hade vi en driftstörning i den anlägg-
ning som renar gasen. Det påverkade 
bland annat våra publika tankställen. 
Frånsett detta har den nya anläggning-
en producerat och levererat biogas till 
våra kunder som förväntat. Det finns 
dessutom kapacitet för att ta emot mer 
material att göra biogas och biogödsel 
av vilket minskar beroendet av fossila 
drivmedel och gödningsmedel. 

Våra 18 återbruk är välbesöka och 
fyller en viktig funktion i samhället. Vår 

ambition är att slussa så mycket som 
möjligt av det som samlas in tillbaka 
till tillverkningsprocesserna för att på 
så sätt cirkulera materialet. Glädjande 
är att mindre än en procent av det 
som samlas in läggs på deponi. Under 
2021 har vi tagit flera steg mot en mo-
dernisering av Återbruken för att möta 
morgondagens behov av tillgängliga 
och kundvänliga återbruk genom 
arbete med konceptet Återbruk 2.0. 

På grund av pandemin har mycket 
av våra kommunikativa insatser till 
skolor varit på sparlåga. Glädjande har 
vi kommit på ett nytt sätt att nå elever-
na på låg- och mellanstadiet. Podden 
Let´s talk rubbish har gjort succé som 
på ett roligt och inspirerande sätt be-
rättar om avfall och kretslopp. 

Under 2021 har 
vi tagit flera 
steg mot en 
modernisering
av Återbruken 
för att möta
morgondagens 
behov

TILL SIST 
Sammantaget är förhoppningen att 
2021 blir det sista året som präglats 
av coronapandemins begränsningar. 
Det är beundransvärt hur väl organisa-
tionen har anpassat sig och klarat av 
påfrestningen. Något som pandemin 
visat är hur viktigt det är att emellanåt 
ses och arbete tillsammans i verklig-
heten. Att få arbetsplatsens samman-
hang och kunna glädjas tillsammans. 
Det är genom samarbete och gemen-
sam strävan som vi når vårt mål om 
att klättra i avfallstrappan och sluta 
kretsloppen. 

Henrik Bengtsson, 
tf Förbundsdirektör VafabMiljö
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EKOLOGISK
HÅLLBARHET
Ekologisk hållbarhet handlar om att hushålla 
med jordens resurser genom hållbar konsumtion, 
ökad återanvändning och materialåtervinning 
med en så liten klimatpåverkan som möjligt.

VafabMiljö ansvarar för sex avfalls-
anläggningar som finns i Enköping 
(Annelund), Fagersta (Sänkmossen), 
Köping (Norsa), Sala (Isätra), Skinn-
skatteberg (Vätterskoga) och i 
Västerås (Gryta). Av dessa är det 
endast på Gryta som det finns en 
aktiv deponi, övriga deponier har, 
eller håller på att, sluttäckas och de 
flesta avfallsanläggningarna fungerar 
som omlastningsstationer. På Gryta 
finns också en biogasanläggning och 
på Norsa ett värmeverk för energi-
återvinning av avfall. 

VafabMiljö ansvarar för 18 Återbruk 
(återvinningscentraler) för utsortering 
och förädling av avfallet så att rätt 
fraktioner finns att tillgå på råvaru-
marknaden, alternativt omhändertas 
på ett ekonomiskt och miljösmart 
sätt. VafabMiljö ansvarar också för 
mottagning, behandling och omhän-
dertagande av förorenade jordar samt 
avfall som inte längre kan återanvän-
das eller återvinnas och som behöver 
plockas ur kretsloppet. Vi ansvarar för 

att de gamla deponierna är miljösäk-
rade samt att arbetet kring den aktiva 
deponin på Gryta kvalitetssäkras. 

Sammanfattningsvis för 2021 ser vi 
att totala mängden avfall inklusive föro-
renade och rena jordmassor som kom-
mit in på våra anläggningar har ökat 
jämfört med föregående år. 2020 var 
ju ett år då framförallt flödet av massor 
och jordar till anläggningarna minska-
de. För 2021 ser vi att dessa mängder 
ökar och närmar sig de nivåer de låg 
på före pandemin. 2020 tog vi emot 
total 445 800 ton avfall och 2021 tog vi 
emot 557 400 ton, en ökning på 111 600 
ton vilket motsvarar 25 %. Exklusive 
jordmassorna har avfallsmängderna 
endast ökat med 2 % eller 63 000 ton 
2021 jämfört med 2020.

Restavfallet från hushållen fortsätter 
minska vilket är glädjande. Dock är 
minskningstakten inte så hög som vi 
önskar. Från 2020 till 2021 minskade 
det med 1,1 % till 48 500 ton. Mängden 
insamlat matavfall ökad dock med 
2,6 % även under 2021 och ligger nu 
på 18 095 ton. Mängden förpackat 
livsmedelsavfall ökar jämfört med 
2020. Utbyggnaden av biogasanlägg-
ningen möjliggör en behandling av 
dessa utökade mängder och även en 
fortsatt ökning av denna fraktion. 

Avfallsmängderna på Återbruken 
har minskat med 11 % vilket även det 
är en tillbakagång till de nivåer vi låg 
på innan pandemin slog till. Förhopp-
ningsvis kommer mängderna avfall 
fortsätta minska även kommande år! 

 Du hittar mer information i kapitlet 
VafabMiljö i si�ror. 

Våra anläggningar

Total mängd insamlat avfall inklusive massor, fördelat procentuellt per kategori och år.

Total mängd 
inkommande avfall
inkl. massor

Bränslen

Bioavfall

Jordar och massor

Återvinning

Farligt avfall

Deponering inkl. FA-depoini

Övrigt

12%

5%

42%
6%

5%
5%

25%

10%

5%

30%

7%

8%

7%

34%

11%

2%

43%

6%

6%
6%

46%

2019 2020 2021
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Avfallstrappan
VafabMiljö arbetar för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling inom 
miljö- och avfallsområdet. I detta spelar avfallstrappan en central 
roll med målet att det avfall som uppstår i VafabMiljö-regionen 
ska förflyttas så långt upp i trappan som möjligt. Det betyder att 
vi arbetar med en avfallshantering som främjar resurshushållning 
och ökar förutsättningarna för en hållbar samhällsutveckling. 

FÖRBYGGANDE OCH 
ÅTERANVÄNDNING
Under 2021 har VafabMiljö fortsatt 
arbetet med att röra sig mot de övers-
ta trappstegen i avfallstrappan. Det 
är ett utmanande arbete som betyder 
att gå mot ökad återanvändning och 
att minimera avfallet. Samarbete med 
andra organisationer är en nyckel-
faktor och därför har VafabMiljö fort-
satt under året att samarbeta med 
ett antal organisationer för insamling 
av föremål till återanvändning. 

Ett sådant exempel är det pilot-
projekt som genomförts på Återbruket 
i Köping tillsammans med IKEA. Där 
har kunder kunnat lämna begagnade 
IKEA-produkter som gått till återan-
vändning genom försäljning på IKEAs 
butik i ReTuna, Eskilstuna. Pilotprojek-
tet är nu avslutat och VafabMiljö 
ser positivt på de erfarenheter som 
samarbetet gav.

ÅTERVINNING OCH BEHANDLING 
De senaste åren har kraven på avfalls-
behandlingen ökat. Deponierna ska 
uppfylla allt strängare miljökrav både 
när de är aktiva och då de ska avslu-
tas. Vissa avfallsslag får inte längre 
deponeras. För VafabMiljö har denna 
förändring haft stor betydelse för både 
verksamheten och ekonomin eftersom 
miljökraven gör behandlingsverksam-
heten mer komplicerad och dyrare. 

Det farliga avfall som uppstår ska 
hanteras på ett miljösäkert sätt. Det 
betyder för det mesta att det eldas 
upp i särskilt avsedda anläggningar 
där förbränningstemperaturen är 
väldigt hög så att de farliga ämnena 
förstörs. Mängderna farligt avfall från 
hushållen 2021 minskade något mot 
föregående år. Under 2021 fick vi in 
9 118 ton vilket är en minskning med 
506 ton eller cirka 5 % jämfört med 
2020. Vi vill såklart att även det farliga 

avfallet ska minska men det farliga 
avfall som uppstår vill vi verkligen 
att det sorteras ut och lämnas till oss. 
Om det inte görs så är risken stor att 
hanteringen sker på ett sätt som är 
dåligt för miljön. 

Under 2021 har ett stort arbete 
genomförts med anledning av ökade 
krav på att registrera farligt avfall, RIA. 
Projektet resulterar i att det farliga 
avfallet blir spårbart. Projektet har 
dock krävt mycket resurser för att 
skapa rätt förutsättningar i alla led. 
Från det att någon kontaktar Vafab-
Miljö och en order upprättas, då det 
tas emot av någon och så småningom 
lämnas över till avfallsbehandlare. 
Vid årsskiftet var projektet implemen-
terat i den utsträckning att lagkraven 
efterlevdes men mycket arbete åter-
står för att få flödet att bli optimalt. 

MATERIALÅTERVINNING 
VafabMiljö arbetar för att i så stor 
utsträckning som möjligt öka återvin-
ningen av material som kommer in 
till våra anläggningar. Förbättrar vi 
hanteringen på detta sätt så ger 
det positiva e�ekter på miljön i stort. 
Det som inte går att återanvända 
ska i möjligaste mån materialåter-
vinnas så att så lite som möjligt 
eldas upp eller läggs på deponi. 

Det är framför allt papper, böcker, 
tidningar, metallskrot, mjukplast, 
wellpapp, gips och glas som har 
materialåtervunnits. Jord har 
använts som sluttäckningsmaterial 
på deponierna. 

Under år 2021 började vi samla in 
fönsterglas separat för materialåter-
vinning på merparten av förbundets 
Återbruk. Detta innebar att avfallet gick 
från deponi upp till materialåtervinning.

Totalt samlades det in 840 ton föns-
terglas vilket innebar en minskning 
med 40 % till deponering.

KOMPOSTERING
I Sala och Västerås finns anlägg-
ningar för biologisk behandling. 
En utsorterad organisk fraktion ur 
restavfall, trädgårdsavfall från bland 
annat Återbruken samt mindre 
mängder övrigt organiskt material
komposteras på anläggningen i 
Sala. Förpackat livsmedelsavfall 
som tidigare komposterats behandlas 
nu i biogasanläggningen. 

GASVERKSAMHETEN 
Av det matavfall, fettavskiljarslam 
och förpackat livsmedelsavfall som 
samlas in produceras biogas och 
biogödsel i biogasanläggningen 
på Gryta i Västerås. Hanteringen 
är mycket viktig ur ett hållbarhetsper-
spektiv då biogasen ersätter fossila 
fordonsbränslen och biogödsel 
används för att återföra näringsämnen
till jordbruket. 

Den uppgraderade biogasen 
levereras till Svealandstrafiken och 
till VafabMiljös sex egna publika 
tankstationer, där bland andra våra 
egna och entreprenörers sopbilar 
tankas. Totalt producerades ca 3,5 
miljoner Nm³ biogas 2021 vilket är 
en ökning med närmare 14 % jämfört 
med 2020. Ökningen är en e�ekt av 
utbyggnationen av biogasanläggning-
en samt de utökade mängderna avfall 
som behandlas. 

VafabMiljö ansvarar också för upp-
samling och miljöriktig hantering av 
deponigas från de nedlagda depo-
nierna på Gryta i Västerås, Annelund 
i Enköping och Isätra i Sala. Gasen 
används som bränsle för °ärrvärme-
produktion. Energiutvinning från de 
olika anläggningarna blev sammanlagt 
7 281 MWh 2021. Detta är en ökning 
jämfört med 2020 och beror på 
åtgärder kopplat till tidigare tekniska 
driftproblem.
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UTVECKLING INOM GAS 
2019 beviljades VafabMiljö ekono-
miskt stöd av Energimyndigheten för 
ett utvecklingsprojekt gällande små-
skalig produktion av flytande biogas. 
Anläggningen var planerad att tas i 
drift hösten 2021 men på grund av 
leveransförseningar installeras 
anläggningen under våren 2022. 
Anläggningens primära syfte är hante-
ra kortsiktiga variationer i efterfrågan 
av gas och därmed minska behovet 
av att köpa in gas. Anläggningen 
kommer på längre sikt att säkra Vafab-
Miljös möjligheter att leverera gas till 
kunder vid en eventuell omställning 
i efterfrågan från komprimerad gas 
till flytande gas. 

VATTEN- OCH SLAMHANTERING 
Arbete med tre prövotidsutredningar 
rörande utsläpp till vatten har fortsatt 
och under 2021. Utredningarna gäller 
anläggningarna Trångfors, Sänkmossen 
samt Gryta SBR och deponi 2009. För 

Sänkmossen har nu slutgiltiga villkor 
för utsläpp till vatten fastslagits.

VafabMiljö har under året deltagit 
i olika nationella studier och försök 
rörande rening av PFAS i lakvatten 
för att hitta lämplig reningsteknik för 
dessa föroreningar.

Arbete för att uppfylla den nya 
EU-lagstiftningen gällande referens-
dokument för bästa tillgängliga teknik 
(BREF och BAT) har fortgått.  

VafabMiljö ansvarar för omhänder-
tagande av slam från avloppsrenings-
verken i nio av våra tolv medlems-
kommuner. VafabMiljö, tillsammans 
med medlemskommunernas VA-
verksamheter, arbetar aktivt med 
slamfrågan för en långsiktig och 
hållbar hantering av slammet. 

ENERGIPRODUKTION/SOLCELLER 
VafabMiljö arbetar aktivt med ener-
gie�ektiviseringsåtgärder kopplat till 
våra fastigheter. Utbyte av äldre be-
lysning till e�ektiv LED-teknik på våra 

avfallsanläggningar och Återbruk är 
ett exempel på åtgärd.

VafabMiljö har dessutom installerat 
små solcellsanläggningar på flera av 
våra fastigheter under de senaste 
åren. Elen som produceras används i 
första hand på den egna anläggning-
en men ett eventuellt överskott matas 
ut på elnätet.

ENERGIÅTERVINNING
VafabMiljö driver en avfallsförbrän-
ningsanläggning i värmeverket på 
Norsa i Köping. I anläggningen eldas 
avfall och värme levereras till Västra 
Mälardalens Energi och Miljös °ärr-
värmenät i Köping. Under 2021 
eldades totalt 20 899 ton avfall samt 
biomassa och värmeproduktionen 
uppgick till 58 188 MWh. Det restavfall 
och grovavfall från KAK-kommunerna
som inte har hanterats i vår egen 
anläggning har levererats till Mäla-
renergis anläggning i Västerås för 
energiåtervinning.  

Ekologisk hållbarhet

Total mängd 
inkommande avfall
Återbruken

Materialåtervinning

Energiåtervinning

Total mängd 
inkommande 
Matavfall

Total mängd 
inkommande 
Restavfall

2021: 92 600 ton 2021: 48 500 ton

2020: 103 600 ton

2021: 18 000 ton

2020: 17 600 ton 2020: 49 000 ton

Visste du att 
energin som produceras vid Norsa 
motsvarar energi som går åt till 
uppvärmning och varmvatten i cirka 

3800 småhus under 
ett helt år.

2021: 153 200 ton

2021: 32 000 ton

2020: 154 000 ton

2020: 34 000 ton

Mängder som 
VafabMiljö 
har levererat 
till materialé
återvinning 
och energié
återvinning.
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Transport och logistik

HUSHÅLLSENTREPRENADER  
VafabMiljö ansvarar för insamling och 
transport av hushållsavfall i samtliga 
kommuner. Insamlingen är uppdelad 
tre områden: Väst, Mitt och Öst. Totalt 
har det tömts ungefär 3.9 miljoner 
behållare fördelat på Väst 1.3, Mitt 1.5, 
och Öst 1.1 miljoner. I Västerås (område 
Mitt) genomförs insamlingen i egen 
regi medan den i Öst och Väst utförs 
genom entreprenad. VafabMiljö har 
även ansvaret att transportera avfallet 
från de flesta kommuners slambrunnar 
vilket har resulterat i 23 000 order-
transporter under 2021. Det sker även 
en allmän utdelning av avfallspåsar 
för att lätt kunna sortera matavfallet. 
Dessutom har ungefär 13 700 andra 
ordrar utförts av servicepersonal.

HUSHÅLLSNÄRA INSAMLING  
VafabMiljö jobbar med hushållsnära in-
samling av förpackningar från hushåll i 
regionen. Ett exempel är vårt uppdrag 
att hämta förpackningar i Mimers 255 
miljöbodar i Västerås och ytterligare 
cirka 100 platser fördelat på Sala, Hall-
stahammar och Köping. Även städning 
och kärltvätt ingår i vissa uppdrag. 

Insamlingen av förpackningar ökade 
förra året med 5 250 nya hushåll och 
totalt har nära 52 500 hushåll fastig-
hetsnära insamling av förpackningar. 
Insamlingen har betydelse för att mer 
avfall lätt ska kunna källsorteras till 
återvinning istället för att läggas i rest-
avfallet och gå till energiåtervinning.

INSAMLING FRÅN FÖRETAG   
VafabMiljö arbetar även med insam-
ling av industriavfall, a�ärsavfall och 
transporter av farligt avfall. VafabMiljö 
har containrar, liftdumprar och kompri-
matorer som hyrs ut till kunder. Hämt-
ning av avfall genomförs med egna 
fordon och även i samarbete med 
andra åkerier. Under 2021 ökade det 
arbete som gjordes i egen regi från att 
utföra 13 450 ordrar 2020 till att utföra 
22 090 stycken 2021. Som jämförelse 
kan nämnas att externa åkerier utförde 
under 4 269 ordrar under 2021.

ÖVRIGA TRANSPORTER
Transporterna mellan de egna an-
läggningarna och till externa anlägg-
ningar genomförs med både interna 
och externa resurser. Samarbetsavtal 
med Mälarenergi sysselsätter dagli-
gen minst två fordon som levererar 
material mellan Gryta och Mälarenergi 
i Västerås hamn.

ARBETSMILJÖ 
Under 2021 har hanteringen av arbets-
miljöärenden kopplat till chau�örernas
hämtställen fortsatt. Vi har nått 
lösningar och kommit till avslut på 
merparten av dem. Det är ett arbete 
som sker kontinuerligt och som sker 
med största hänsyn till alla inblanda-
des säkerhet.

VafabMiljö utför ett stort antal transporter då avfall ska samlas in 
och transporteras för behandling. Transporter utförs såväl i egen 
regi som genom entreprenörer. 

Visste du 
att våra 
chaufförer 
hoppar I 
och ur sina 
baklastare 
i snitt 300 
gånger 
per dag? 
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SOCIAL
HÅLLBARHET
Social hållbarhet för VafabMiljö handlar 
om förhållandet mellan oss och våra kunder 
men också om arbetsmiljöperspektivet. 
Det övergripande syftet är att ge ett socialt 
ansvars-tagande för kunden, såväl hushålls- 
som verksamhetskunder, som för egen 
personal och samhället.

Marknader och kunder
I vår region finns det ungefär 340 000 invånare och 10 000 företag. 
Alla genererar avfall som kan bli till nya resurser. Genom att erbjuda 
olika lösningar inom avfalls- och återvinningsområdet till företags-
kunderna och olika abonnemang till privatkunderna kan vi tillgodose 
behovet av en hållbar och e�ektiv resurs- och avfallshantering som 
gör att alla kan vara med och bidra till ett hållbart samhälle.  

Ett urval av de 
avfallsé och 
återvinningstjänster 
som vi erbjuder

• Insamling, transport och 
behandling av avfall

• Försäljning av 
återvinningsmaterial

• Återbrukslösningar 
för småföretag

• Rådgivning och 
utbildning

• Kärl för insamling

• Biogas som drivmedel

• Helhetslösningar för 
företag och hushåll

Vår verksamhet kan delas upp i två
kategorier; dels det kommunala upp-
draget enligt Miljöbalken och dels den
fria marknaden där vi konkurrerar med
andra privata aktörer om tjänster för
företags- och verksamhetskunder.

I det kommunala uppdraget hämtar
vi mat- och restavfall vid fastigheten
och tar emot grovavfall och farligt
avfall på våra 18 Återbruk som är
placerade runt om i regionen. Ute
på landsbygden turnerar vi med vårt
mobila Återbruk för att erbjuda god
service och ge förutsättningar att
källsortera även där. Materialet hante-
rassedan på avfallsanläggningarna
eller transporteras till annan aktör
för att tas om hand och i de flesta
fall återvinnas.

VafabMiljö erbjuder även återvin-
ningslösningar till företag och andra 
organisationer utanför det kommunala 
avfallsansvaret, i konkurrens med an-
dra aktörer på marknaden. De uppdra-
gen ska vara a�ärsmässiga, förenliga 
med den kommunala kompetensen 
Och redovisas separat, allt enligt de 
styrande dokumenten för kommunal-

förbundet. Den konkurrensutsatta 
a�ärsverksamheten inkluderar även 
försäljningen av material, bränslen och 
energi som kommer från hushållsav-
fallet. 

Tack vare vår expertkompetens, 
anläggningar och i samarbete med 
externa aktörer kan vi ta emot och 
behandla de flesta typer av avfall. Det 
har de senaste åren visat sig vara allt 
viktigare i en region som växer snabbt. 
En miljöriktig avfallshantering kräver 
samarbete, delaktighet och helhets-
perspektiv. Det är därför viktigt med 
flexibla och kundanpassade lösningar. 
Företagens intresse för helhetslös-
ningar och fastighetsägarnas intres-
se för fastighetsnära insamling av 
förpackningar fortsatte att öka under 
2021. 

Vi erbjuder även olika lösningar för 
farligt avfall. Med ett Återbrukskort för 
farligt avfall kan mindre företag lämna 
detta, och annat material, på Återbru-
ken. Större företag behöver andra 
typer av lösningar och som vi kan 
tillhandahålla. 
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Med vår expertkompetens, förbundets anläggningar och i samarbete med externa aktörer kan vi ta emot och behandla de flesta typer av avfall.

KOMMUNIKATION
Vårt tydliga uppdrag att påverka såväl 
privatpersoner som företag att komma 
uppåt i avfallstrappan är grunden i vår 
kommunikation. Vi har flera kanaler 
för kommunikation, webb, sociala 
medier och inte minst vår kundtidning 
Cirkulera. I den senaste kundenkäten 
tog vi reda på hur många som läser 
tidningen och hur stor nyttan var. 63 
% svarade att de läser tidningen och 
av dem tyckte 63 % att de har gan-
ska eller stor nytta av informationen i 
tidningen.

Miljöinformatörerna på VafabMiljö 
har inte varit sysslolösa under pande-
min. Vi har tagit fram filmer och har 
även hållit digitala föreläsningar.

Även om vi kommer att fortsätta 
med fysiska trä�ar efter pandemin, 
så är de digitala möjligheterna här för 
att stanna. Under året har vi lanserat 
podden – Let´s talk rubbish. Första 
säsongen riktar sig i första hand till lä-
rare och elever i låg- och mellanstadi-

et. Podden går att lyssna till på Acast, 
en publiceringssida för podcasts, eller 
på vår webb.

Under 2021 påbörjade vi arbetet 
med en ny och tillgänglighetsan-
passad webb. I samband med det 
implementerar vi också Mina sidor där 
kunderna själva kan beställa abon-
nemang och tjänster samt följa sina 
ärenden.

KUNDSERVICE
Det är vår Kundservice som hanterar 
beställningar, felanmälningar och sva-
rar på frågor om abonnemang, ägar-
byten, fakturor och källsortering från 
alla hushåll i förbundets 12 kommuner. 
Den vanligaste frågan vi får handlar 
om när soporna ska hämtas och vilka 
öppettider Återbruken har, fastän 
informationen finns på vår webb.

Sedan april månad 2021 har vi bara 
ett nummer in till oss, en väg in, vilket 
gör det enklare för kunden. Under året 
kom det in knappt 29 000 mejl och 

cirka 51 000 samtal till Kundservice, 
inklusive samtal till vårt växelnummer. 
Svarstiden i telefonin har gått ned och 
ligger på 3,2 minuter i genomsnitt. Fler 
kunder vill chatta med oss och det 
uppskattar både kunden och vi. Anta-
let chattar har ökat stort sedan förra 
året, 3 000 jämfört med 1 700 2020. 
Svarstiden är 15 sekunder i snitt. Inte 
minst de yngre kunderna väljer den 
kanalen för att kontakta oss. Kundser-
vice arbetar även med myndighetsä-
renden såsom uppehåll i hämtning av 
avfall och utredningar om hämtställen.

För att ge bättre service till våra 
kunder arbetar vi med att utveckla 
våra tjänster. Under året har vi fortsatt 
att arbeta med vår ärendehantering i 
syfte att blir mer proaktiva, till exempel 
genom att informera via sms om vi 
inte kunnat hämta avfallet på grund 
av ett hinder i vägen eller något annat 
skäl. Vi planerar att erbjuda det under 
2022.



1918 Social hållbarhet

Samarbeten och 
påverkansarbete
Vi behöver samarbeta med andra för att klara av vår verksamhet 
och vårt uppdrag att komma uppåt i avfallstrappan. Tillsammans 
är ett nyckelord när vi vill påverka såväl privatpersoner som 
företag och organisationer till mer hållbara beteenden. Goda 
samarbeten är en förutsättning för att nå framgång i alla tre 
hållbarhetsperspektiv; den ekologiska-, sociala- och ekonomiska 
hållbarheten.

VÄLGÖRANDE SAMARBETEN 
Under 2021 har vi fortsatt att samar-
beta med ett antal organisationer för 
att samla in föremål för återanvänd-
ning. Möjligheten att lämna material 
till Återanvändning finns på 17 av våra 
18 Återbruk och är mycket uppskattat 
av våra kunder. Hushållen kan även 
lämna pantflaskor och burkar till 
välgörenhet på samtliga Återbruk. 

Tillsammans med Human Bridge 
samlar vi in textilier på alla Återbruk. 
De jobbar med bistånd både genom 
att tillhandahålla textilier till behövan-
de och med sjukvårdsutrustning, vilket 
möjliggörs genom försäljning av texti-
lier och kläder. Under 2021 samlade vi 
in 788 ton textilier, varav 618 ton gick 
till återanvändning

MILJÖINFORMATÖRERNA 
Ända sedan 80-talet har vi trä�at skol-
elever och studenter för att informera 
om avfall- och miljöfrågor. Vi utbildar 
också elever inom SFI, Svenska för 
invandrare, och medarbetare på före-
tag och organisationer. Sedan några 
år tillbaka erbjuder vi företag att köpa 

föreläsningar till självkostnadspris. 
Vi tar emot studiebesök från när och 
°ärran, men under pandemin har den 
verksamheten legat nere. 

Sedan utbrottet av Covid-19 har vi 
ställt in skol- och studiebesök. För att 
inte tappa fart i vårt arbete med att 
informera om avfallshantering och 
påverka beteenden uppåt i avfallstrap-
pan har vi tagit fram en ny strategi för 
skol- och besöksverksamheten, spelat 
in utbildningsfilmer och startat en 
egen podd – Let´s talk rubbish. I första 
säsongen vänder vi oss till barnen, 
men nästa säsong ska anpassas till 
den vuxna målgruppen. Våra filmer 
presenteras på webben och Youtube 
så att alla som vill kan använda dem. 
Digitala verktyg och lösningar ger oss 
större möjligheter att i framtiden nå 
än fler med vårt budskap. Det är en 
möjlighet vi ska använda oss av.

PUBLIKA AKTIVITETER
Ett vanligt år deltar vi på en mängd 
aktiviteter som till exempel Fastig-
hetsmässor och Trädgårdsdagen i 
Enköping. Vi samarbetar även gärna 

Social hållbarhet

med kommunala bostadsbolag och 
deltar på hyresgästaktiviteter. Under 
2021 blev aktiviteterna inställda på 
grund av smittspridningsrisken. 

Guldäpplet, vårt miljö- och hållbar-
hetspris, lockade för få skolor att 
delta och vi valde därför att ställa 
in aktiviteten. 

ÖVRIGT PÅVERKANSARBETE 
VafabMiljö bidrar aktivt i olika bransch-
organisationer och andra samman-
hang för att påverka utvecklingen inom 
förbundets ansvarsområden. Inom 
branschorganisationen Avfall Sverige 
har vi under året haft flera medarbeta-
re som deltagit i olika arbetsgrupper. 
I Biogas Öst har vi en ledamot i styrel-
sen, likaså ingår VafabMiljö i Miljö- och 
klimatrådet i Västmanland. Vi har även 
medarbetare som är aktiva i Energigas 
Sveriges arbete.

Tillsammans med Mälardalens 
Universitet, Eskilstuna Strängnäs 
Energi & Miljö och Mälarenergi finns 
ett pågående samarbete kring forsk-
ning och utveckling inom energi och 
miljö. Vi bidrar både med pengar och 
kompetens kring forskningsprojekt 
som ligger inom vårt område. Vi driver 
även ett projekt, Bättre avfallshante-
ring med IoT (Internet of things), till-
sammans med Mälardalens Universitet 
och Avfall Sverige med finansiellt stöd 
från Vinnova. Målet är att formulera en 
IoT strategi för VafabMiljö.

Visste du att Vi...
tillsammans med Mälardalens Universitet, Eskilstu-
na Strängnäs Energi & Miljö och Mälarenergi har ett 
pågående samarbete kring forskning och utveckling 
inom energi och miljö?

vi har tagit 
fram en ny 
strategi för 
skol- och 
besöksverk-
samheten, 
spelat in 
utbildnings-
filmer och 
startat 
en egen podd 
- Let's talk 
rubbish.
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Medarbetare
År 2021 präglades till stor del av Covid-19 och i synnerhet den påverkan 
pandemin har haft på våra medarbetare samt vår verksamhet. För att säkra de 
samhällsviktiga delarna av förbundet har vi haft kontinuerliga krisledningsmöten. 
På detta sätt har vi löpande fångat upp, hanterat och kommunicerat kring aktuella 
frågor. Ett viktigt område som vi har haft fokus på under året gäller ”det nya 
normala”. Här handlar det till stor del om hur vi ser på flexibelt arbete vid 
återgång till kontoren efter pandemin.  Ett omtag har också gjorts gällande 
aktivitetsbaserat arbetssätt som vi införde i samband med att våra lokaler 
färdigställdes strax innan och under pandemin.

JÄMSTÄLLDHET 
Av dagens 264 medarbetare med 
tillsvidare anställning är 185 män och 
79 kvinnor. Detta innebär att 70 % av 
våra fastanställda medarbetare är 
män och 30 % är kvinnor. Si�rorna har 
förbättrats något jämfört med föregå-
ende år då förhållandet låg mellan 72 % 
vs 28 %. I chefsledet är förhållandena 
mer gynnsamma. Av våra 17 chefer är 
10 män och 7 kvinnor, det innebär att 
förhållandet mellan manliga och kvinn-
liga chefer inom vår verksamhet ligger 
på 59 % vs 41 %. Lönekartläggningen 
visade att inga osakliga löneskillnader 
föreligger inom vårt förbund.

DET NYA NORMALA
Pandemin har tvingat fram en digital 
omställning och har visat på möjlig-
heterna med distansarbete. Vi har sett 
att det oftast går alldeles utmärkt att 
trä�as via teams och många medarbe-
tare upplever bland annat att e�ekti-
viteten är högre vid arbete hemifrån. 
Samtidigt ser vi att det finns utmaningar 
kopplade till distansarbete där till 
exempel samverkan över gränserna 
kan påverkas negativt. Vi anser att det 
är viktigt att våra medarbetare trä�as 
regelbundet för att på så sätt bygga 
vidare på vår gemensamma kultur, 
stimulera till kreativa möten samt skapa 
en vi-känsla. Under året har vi därför 
arbetat fram riktlinjer för distansarbete 
och landat i att erbjuda en arbetsplats 
där både distansarbete och arbete på 
kontoren ingår. 

MEDARBETARENKÄT
Hösten 2021 genomfördes en medar-
betarenkät med syfte att undersöka vår 
arbetsmiljö samt att få en samlad bild 
av hur våra medarbetare mår. Frågor-
na i enkäten har berört alla viktiga 
områden som påverkar medarbetarnas 
mående och motivation. Det inkluderar 
bland annat frågor kring arbetsorgani-
sation, samverkan, arbetsbelastning, 
kontroll, ledarskap, kompetens, hälsa 
och säkerhet samt frågor kring förstå-
else för och efterlevnad av vår värde-
grund. Svarsfrekvensen hamnade på 
84 % vilket vi anser är ett mycket gott 
resultat och ligger något högre än 
senaste mätningen som genomfördes 
2020. Vi är också glada över att se att 
resultatet fortsatt ser mycket bra ut. 
Det övergripande resultatet utifrån de 
7 nämnda delområden landar på 3,8 
av 5. Vi har också förflyttat oss i positiv 
riktning på några av dessa områden, 
bland annat hur våra medarbetare upp-
lever sin arbetsbelastning idag jämfört 

med tidigare samt gällande efterlevna-
den av våra värdeord – Trovärdig, 
Omtanke, Nytänkande, Professionell. 
På enhetsnivå har workshops genom-
förts samt aktiviteter tagits fram med. 
Syftet är att jobba vidare med utveck-
lingen av vår arbetsmiljö på gruppnivå.  

HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE
För två år sedan, strax innan pandemin, 
lanserade vi konceptet ”Hållbar Livsstil” 
för våra medarbetare. Syftet var dels att 
öka vår attraktionskraft som arbetsgiva-
re samtidigt som vi hade för avsikt att 
stimulera våra medarbetare att förbätt-
ra sin hälsa. Vi anser att det är viktigt 
att kunna erbjuda en god arbetsmiljö 
och samtidigt ha en e�ektiv organisa-
tion. Forskning visar att det löner sig 
att arbeta främjande kring hälsa och att 
det finns stora vinster att skörda, både 
för individen och organisationen, i form 
av friska, engagerade och kreativa 
medarbetare. Konceptet innebär en rad 
olika förmåner. I paketet ingår tex. ”Trä-
ningsreturen” som ersatte friskvårds-
timmen på arbetstid. Träningsreturen 
innebär att våra medarbetare kan tjäna 
ihop till ledig tid genom att ägna sig åt 
pulshöjande aktivitet på sin fritid. Även 
Wellr, en digital tjänst som erbjuder 
livsstilsanalys samt stöd på individnivå, 
ingår i konceptet och ersätter tidigare 
erbjudande av traditionella hälsoun-
dersökningar. Ett av våra mål för 2021 
var att få ner sjukfrånvaron under 4,6 %. 
Vi har tyvärr inte lyckats med detta. 
Istället ökade sjukfrånvaron från 5,6 % 
till 6,2 % i år. Både korttidssjukfrånvaro 
och långtidssjukfrånvaro ökade under 
pandemin. När vi nu går in i en ny fas 
är förhoppningen att våra medarbeta-
re kommer att hålla sig friska i större 
utsträckning än tidigare och att detta 
kommer att visa sig i en nedgång av 
sjukfrånvaron under 2022 där målet på 
4,6 % ligger kvar.   

Social hållbarhet
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EKONOMISK
HÅLLBARHET
Ekonomisk hållbarhet innebär att använda, vårda 
och underhålla såväl mänskliga som materialla 
resurser i så stor utsträckning som möjligt så att 
framtida generationer kan tillgodose sina behov. 
För VafabMiljö betyder det här perspektivet en 
ekonomisk hållbar avfallshantering och ett 
avfallsarbete med e�ektiva verksamheter 
och strategisk styrning.

Ekonomisk hållbarhet

Planering, strategi 
och samverkan
VafabMiljö är en nyckelspelare i regionens omställning till en cirkulär 
ekonomi och verksamheten berör flera av de globala hållbarhetsmålen. 
Genom verksamhetens arbete för att klättra uppåt i avfallstrappan, 
möjliggör vi för andra aktörer och invånarna att nå sina egna miljömål. 

AVFALLSPLANENS 
GENOMFÖRANDE
2021 är första hela året med avfalls-
planen. Fokus har kunnat läggas på 
att genomföra aktiviteter som leder 
mot de beslutade målen. I enlighet 
med mål i avfallsplanen har VafabMiljö 
under 2021 stöttat kommunerna i att 
kartlägga och identifiera avfall som 
uppstår inom den kommunala verk-
samheten. Ett gemensamt arbetssätt 
har erbjudits för att hitta avfall som är 
enkelt att minimera. 

Andra aktiviteter som genomförts 
under 2021 är en workshop med ex-
terna leverantörer av tjänster för åter-
bruk av möbler inom den kommunala 
verksamheten anordnats och delande 
mellan kommunerna av goda exempel 
när det gäller framgångsrika arbetssätt 
att minimera avfall. 

Utöver ovanstående är det många 
aktiviteter och utredningar som 
genomförts i VafabMiljös egen regi 
som har sitt ursprung i avfallsplanen. 
Information om dessa finns på andra 
platser i verksamhetsberättelsen. 

VÅRA KONTOR 
Under 2021 färdigställdes renove-
ringen av driftkontoret på Gryta och 
Norsa Energiåtervinning i Köping. Det 

betyder att alla VafabMiljös kontor nu 
har samma koncept med aktivitets-
baserat arbetssätt. Det betyder att vi 
nu även skapat funktionella ytor för 
driftpersonal, chau�örer, maskinförare, 

Bland FN:s 
17 globala mål 
för hållbar 
utveckling är 
det flera av 
målen som har 
tydlig koppling 
till de frågor 
som VafabMiljö 
arbetar med 
och målen i den 
gemensamma 
Avfallsplanen

deras arbetsledare och enhetschefer 
som har driftkontoren som sin hemvist. 
På driftkontoren finns även plats för 
tjänstepersoner, som har sin hemvist 
Navet, att kunna vara på möten eller 
förlägga arbetsdagar om behov finns. 

RETURPAPPER
Regeringen beslutade i december 
2020 att upphäva producentansva-
ret för returpapper och istället flytta 
ansvaret till kommunerna. Under 2021 
har ett omfattande, tidspressat och 
komplext förändringsarbete genom-
förts för att kunna överta ansvaret för 
insamling och återvinning av retur-
papper den 1 januari 2022, på det sätt 
som regeringen beslutat.

 Insamlingen av Returpapper har 
sedan producentansvaret infördes 
1994 varit samordnad med insamling-
en av förpackningar vilket gjort arbetet 
extra komplicerat. Dessutom har det 
varit många aktörer som påverkats 
av ansvarsförändringen och det var 
många avtal som behövde tas över 
och fungera enligt LOU, kommunalla-
gen och reglerna för kommunalt avfall.

 Sammanfattningsvis handlade arbe-
tet om att den befintliga insamlingen 
och återvinningen av returpapper 
skulle fungera på samma sätt som tidi-
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gare samt att det nya ansvaret skulle 
finansieras via avfallstaxan, från och 
med den 1 januari 2022. I stort sett 
uppnåddes målet för själva insamling-
en och återvinningen. 

AVFALLSTAXA
I slutet av 2020 beslutades att kom-
munerna skulle ta över ansvaret för 
insamling av returpapper, tidigare 
gällde producentansvar. Med det nya 
utökade uppdraget behövde taxan 
justeras för att täcka de kostnader för-
bundet får med anledning av beslutet. 
Avsikten var att samtliga kommuner 
skulle hinna fatta beslut under 2021 
så att taxan skulle kunna träda i kraft 
vid årsskiftet 21/22. Så blev dock inte 
utfallet vilket medför merarbete för 
tjänstepersonerna inom förbundet. 
Förhoppning är istället att taxan ska 
beslutas av samtliga kommuner för 
ikraftträdande 1 april 2022. 

ÅTERBRUK 2.0
2021 är året då konceptet Återbruk 
2.0 färdigställdes och beslutades i 

Direktionen. Våra Återbruk (18 st) har 
drygt 30 år på nacken och är i behov 
av förnyelse. Konceptet som tagits 
fram innehåller en palett av tjänster 
som möter framtidens behov av att 
lämna material och resurser för vidare 
nyttjande. Här finns förslag på utform-
ning av Cityåterbruk där dit du med 
fördel kommer utan bil, nya traditionel-
la Återbruk och Återbrukspunkter. De 
senare kommer finnas i anslutning till 
till exempel matbutikers pantutrymme 
och där kan du lämna smått elavfall 
och farligt avfall. Där det nya koncep-
tet implementeras kommer arbetet 
med att återanvända synliggöras mer. 
Ett arbete som behövs för att klättra i 
avfallstrappan. 

GLOBALA MÅLEN ANGÅR OSS 
Avfallshantering anses vara en av vår 
tids stora miljöfrågor som behöver 
lösas i framtiden, inte minst när det 
kommer till det översta målet i avfall-
strappan att vi ska minska avfallet och 
på så vis minska vår resursförbruk-

ning. I Sverige har vi kommit långt 
i arbetet mot en mer hållbar avfalls-
hantering, men har fortfarande en hel 
del saker som kan bli ännu bättre. 
Bland FN:s 17 globala mål för hållbar 
utveckling som togs fram 2015, är det 
flera av målen som har tydlig koppling 
till de frågor som VafabMiljö arbetar 
med och målen i den gemensamma 
Avfallsplanen.  

AVFALLSPLANENS KOPPLING 
TILL DE GLOBALA MÅLEN 
För att tydliggöra VafabMiljös och 
Avfallsplanens koppling till de Globala 
målen, så har vi ambitionen att koppla 
samman dessa i arbetet med Avfalls-
planens uppföljning. Intentionen är att 
varje målområde i Avfallsplanen, med 
dess delmål och aktiviteter, ska kunna 
illustreras i form av framgångar i rela-
tion till de globala målen. Illustrationen 
nedan visar en början på detta arbete.  

2. Återanvända
80 % av invånarna uppger att de tycker att det är enkelt 
att lämna saker för återanvändning och enkelt att konsu-
mera medvetet 

1. Minimera
Avfallsmängderna ska minska med 7 % per person. 

10. Ekonomiska och finansiella mål
VafabMiljö ska ha en långsiktigt stabil ekonomi.

9. Kundperspektivet
Senast 2030 är 90 % av invånarna nöjda med 
och har förtroende för VafabMiljö.

8. Farlighet i avfallet
Mängden farligt avfall som sorteras och 
hanteras felaktigt ska minska.

7. Kommunal planering
Senast 2022 är VafabMiljö en självklar samarbetspartner 
i framtagande av relevanta kommunala planer, program 
och strategiska dokument.

6. Nedskräpning
Nedskräpningen ska minska med 
50 % 2030 jämfört med 2020.

5. Deponera
Mindre än 1 % av insamlat material deponeras.

4. Energiåtervinna
35 % av insamlat avfall går till energiåtervinning.

3. Återvinna
60 % av hushållsavfallet sorteras i 
återvinningsbara fraktioner. 
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VafabMiljös 
ekonomi i korthet
Förbundet har som långsiktigt mål att ha en stabil ekonomi. 
Den ekonomiska utveckling följs upp genom delmål där 
kommunalförbundets resultatnivå och hur det egna kapitalet 
utvecklas i förhållande till tillgångarna och skulderna mäts 
och utvärderas. Årsredovisningen för 2021 beskriver detaljer 
kring den ekonomiska redovisningen och innehåller en 
uppföljning av förbundets mål.  

Resultatet för 2021 blev 8,7 mnkr, 
vilket är 8,2 mnkr bättre än budget. 
Den viktigaste förklaringen är att 
intäkterna för försäljning av skrot 
och wellpapp är 21,5 mnkr högre än 
budget, vilket är en e�ekt av stigande 
världsmarknadspriser. Även behand-
lingsintäkterna har ökat vilket beror på 
ökade mängder av restmaterial från 
Mälarenergis förbehandling.

Verksamhetskostnaderna är 32,2 
mnkr över budget, vilket beror på 
ökade kostnader för inköp av el och 
flytande biogas. Prissättningen på 
dessa har ökat kraftigt som en följd 
av höga marknadspriser. Kostnaderna 
ökar också för avfallsförbränning, 
vilket är en följd av ökade avfalls-
mängder. Kostnaderna för reparatio-
ner och underhåll är över budget, och 
är en konsekvens av utbyggnationen 
av biogasanläggningen. Till följd av 
de höga världsmarknadspriserna på 
skrot och wellpapp har även inköp 
av återvinningsmaterial ökat jämfört 
med budget.

Personalkostnader är 1,4 mnkr högre 
än budgeterat vilket främst kan förkla-
ras av högre kostnader för pensioner. 
Övriga externa kostnader överstiger 
budget med 5 mnkr. Konsultkostnader 
och tillfälligt inhyrd personal står för 
den största avvikelsen. Avskrivnings-
kostnaderna har en negativ avvikelse
med 2,1 mnkr vilket i huvudsak 
beror på högre avskrivningar på den 
nybyggda biogasanläggningen än 
planerat.

Investeringsbudgeten för 2021 är 
97,9 mnkr och utfallet är 96,5 mnkr, 
vilket är 1,4 mnkr under budget.

Sammantaget är bedömningen på 
övergripande nivå att målet om en 
långsiktigt stabil ekonomi uppnås 
delvis för året. Tre av fyra delmål går 
i rätt riktning under 2021; skuldsätt-
ningsgraden minskar, soliditeten ökar 
och den kommunala avfallsverksam-
heten går bättre än planerat. Däremot 
uppnås inte resultatnivån i den övriga 
avfallsverksamheten.
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Ledningssystem
VafabMiljö är certifierade enligt flera ledningssystem. 
Förutom miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 9001 och 
14001 har biogasverksamheten tre särskilda certifieringar. 

HÅLLBAR BIOGAS OCH BIOGÖDSEL
Den biogas VafabMiljö producerar 
uppfyller kraven i Lagen om hållbar-
hetskriterier (HBK) för biodrivmedel 
och flytande biobränslen. Lagen 
innebär att den som levererar bio-
bränslen måste kunna visa att vissa 

hållbarhetskriterier är uppfyllda. 
De omfattar hela produktionskedjan 
och ställer bland annat krav på att 
biobränslen ska ha minst 50 % lägre 
klimatpåverkan än fossila motsva-
righeter. För 2021 hade VafabMiljös 
biogas 93,5 procent lägre miljö-

påverkan än fossila motsvarigheter. 
Verksamheten är även certifierad 
enligt SPCR120 vilket innebär att 
kvaliteten på biogödseln säkerställs 
och att anläggningen revideras av 
extern revisor årligen. 

Ekonomisk hållbarhet

MILJÖ- OCH KVALITETSARBETE 
VafabMiljös verksamhet påverkas 
av ett antal lagar och bestämmelser. 
För att säkra att lagar och andra krav 
uppfylls samt för att få struktur i miljö-
arbetet, arbetar vi sedan länge enligt 
miljöledningssystemet ISO 14001. 
Sedan 2013 är även ledningssystemet 
certifierat enligt kvalitetsstandarden 
ISO 9001.

I miljö- och kvalitetsledningssyste-
met beskrivs verksamheten genom 
lednings-, drift- och stödprocesser. 
Utgångspunkten är kundens behov 
och förbundets uppdrag. Processerna 
beskriver arbetsflöden och ska med 
tillhörande rutiner och instruktioner 
hjälpa organisationen till ett kvalitets-
säkrat arbetssätt. 

BETYDANDE MILJÖASPEKTER
Varje år följs verksamheten upp för 
att identifiera var störst miljöpåverkan 
uppstår. De betydande miljöaspekter-
na är de aktiviteter VafabMiljö utför 
som ur miljösynpunkt har stor omfatt-
ning, är viktiga för intressenter och 
värderas högt i verksamheten. De kan 
både vara vårt positiva bidrag till en 
bättre miljö och negativa konsekvenser 
som vi vill minimera. Miljöaspekterna 
ligger till grund för verksamhetspoli-
cyn och förbundets mål.

MILJÖ- OCH KVALITETSREVISIONER
Interna och externa revisioner är 
viktiga delar i att hitta förbättringar 
och följa upp att vi gör det vi ska.  

Under två internrevisionsveckor, 
en på våren och en under hösten, 
har de interna revisorerna besökt 
olika platser och processer, intervjuat 
medarbetare och belyst problem samt 
kommit med förbättringsidéer. Den 
externa revisionen, som ett oberoende 
revisionsorgan genomförde i augusti, 
med en sista revisionsdag i november, 
var denna gång en omcertifiering. 
Efter en mer omfattande genomgång 
av verksamheten fick vi förnyat 
certifikat, därmed en bekräftelse 
på att det vi gör är bra. Vår styrka 
är våra duktiga och engagerade 
medarbetare, vår kompetens och 
vår öppenhet. Belysta förbättrings-
områden är bland annat bättre ordning 
och reda med t.ex. märkning av lager 
i samband med byggandet av den nya 
biogasanläggningen. 

Avvikelserapporteringen är en an-
nan viktig byggsten i förbättrings-
arbetet. Genom att ta tillvara på med-
arbetarnas och kundernas synpunkter, 
analysera orsaker till problem och 
sätta in åtgärder så tidigt i kedjan 
som möjligt besparar vi oss framtida 
merarbete.

PROCESSLEDNING
Under 2020 startade ett arbete för att 
arbeta och tänka ännu mer i processer 
än vad som gjorts tidigare. Kartlägg-
ning och förbättring genomförs för 
prioriterade processer och e�ekti-
vare arbetssätt tas därmed fram. Att 
förbättra arbetssätten ger vinster såväl 
ekonomiskt som miljömässigt, och 
med fokus på att utföra vårt uppdrag 
på allra bästa sätt. Under våren 2021 
sattes fokus på hur kunder på enklare 
sätt kan lägga beställningar. Detta är 
ett arbete som fortsätter under 2022.

Under våren 
2021 sattes 
fokus på hur 
kunder på 
enklare sätt 
kan lägga 
beställningar. 
Detta är ett 
arbete som 
fortsätter 
under 2022.
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VAFABMILJÖ 
I SIFFROR
Här har vi samlat fakta och statistik från 
2021 som jämförs med föregående år.

VafabMiljö i si�ror

KOMMUNERNAS MEDLEMSANDEL
Kommunalförbundet VafabMiljö har 12 medlemskommuner. 
Hur stor medlemsandel man har baseras på folkmängden 
i kommunen. Andelsfördelningen för 2021 baseras på 
uppgifter om antal invånare för 31 december 2021. 

EKONOMISKA NYCKELTAL 
VafabMiljö ska ha en långsiktigt stabil ekonomi. Som ett led 
i detta finns ekonomiska mål framtagna. Ett är att soliditeten 
ska vara minst 15 % till år 2030. Ett annat är att skuldsätt-
ningsgraden ska understiga kvoten 10 senast 2030. Utöver 
de här två målen ska vi ha en ekonomi i balans i 
den kommunala avfallsverksamheten och en resultatnivå 
i den övriga avfallsverksamheten på minst 5 %. Tre av fyra 

delmål går i rätt riktning; skuldsättningsgraden minskar, 
soliditeten ökar och den kommunala avfallsverksamheten 
går bättre än planerat. Däremot uppnås inte resultatnivån i 
den övriga avfallsverksamheten. Bedömningen är att målet 
om en långsiktigt stabil ekonomi uppnås delvis för 2021. 
Långtidsprognosen visar dock att de ekonomiska målen 
uppnås till 2030.  

46,0%

3%
1,3%

6,7%

1,7%

7,7%

2,6%

4,2%

4,9%

3,9%

13,9%

4,1%

0

1

2

3

4

5

6
5,6%

5,0%

6,0%

202120202019
0

5

10

15

20

202120202019
0

5

10

15

20

25

3019

15,6

18

202120202019

28,5

3,2

8,8

46,0%

3%
1,3%

6,7%

1,7%

7,7%

2,6%

4,2%

4,9%

3,9%

13,9%

4,1%

0

1

2

3

4

5

6
5,6%

5,0%

6,0%

202120202019
0

5

10

15

20

202120202019
0

5

10

15

20

25

3019

15,6

18

202120202019

28,5

3,2

8,8

Soliditet (%) Skuldsättningsgrad Resultat ÖAV (MNKR)

Västerås, 156 838 inv.

Enköping,  47 489 inv.

Köping, 26 133 inv.

Sala, 22 998 inv.

Hallstahammar, 16 608 inv.

Heby, 14 303 inv.

Arboga, 14 100 inv.

Fagersta, 13 319 inv.

Surahammar, 10 099 inv.

Kungsör, 8 787 inv.

Norberg, 5 714 inv.

Skinnskatteberg, 4 371 inv.
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MEDARBETARE
Antalet anställda på VafabMiljö har varit förhållandevis 
konstant tidigare år men ökat något under 2021. Fördel-
ningen mellan kvinnor och män är dock förhållandevis 
lika som tidigare år.

Målet när det gäller sjukfrånvaron var att det skulle 
minska till under 4,6 % vid utgången av 2021. Vi lyckades 
tyvärr inte nå dit då både korttidssjukfrånvaro och lång-
tidssjukfrånvaro har ökat under pandemins andra år. 

RENHÅLLNING
Under 2021 tömdes 3 932 738 kärl inom VafabMiljös 
region, vilket motsvarar 38 047 fler tömningar och en 
ökning på 2,3 % mot 2020. Andelen uteblivna tömningar 
har däremot minskat från i medeltal 0,59 ‰ 2020 till 
0,53 ‰ 2021, vilket i sin tur innebär att vi nådde målet 
med att antalet reklamationer skulle uppgå till max 
1 ‰ med god marginal. Den trend som kan utläsas 
är att antalet kärl som töms ökar för varje år och medan 
andelen reklamationer minskar. 

2019 2020 2021

Tillsvidareanställda 249 248 264

Varav män 176 175 186

Varav kvinnor 73 73 78

Sjukfrånvaro 4,49 % 4,9 % 5,6 %
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AVFALLSMÄNGDER FRÅN HUSHÅLLEN
Hushållens avfallsmängder minskade 2021 och är nu jämförbara med de mängder 
som lämnades före pandemin. Det totala mängderna har minskat med 39 ton, vilket 
motsvarar 7 %. Dock är mängderna avfall som lämnas till Återbruken fortfarande något 
högre än innan pandemin om än lägre än 2020. Mängderna matavfall har ökat med 
3 % från år 2020 till 2021 vilket är glädjande eftersom det utsorterade matavfallet kan 
 behandlas mer resurse�ektivt (biogas istället för energiutvinning) än om det blandas 
med restavfall. Även mängderna farligt avfall har minskat från 2020 (9 624 ton) till 
2021 (9 118 ton). 

Total mängd hushållsavfall (kg/inv.) Total avfallsmängd från hushållen (ton)
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Kommun Restavfall (ton) Matavfall (ton) Avfall från Återbruk 
exkl FA (ton)

Farligt avfall från 
hushållen (ton)

Total (kg/inv)

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Arboga 2369 2174 2155 790 754 761 3970 4511 4 139 439 356 476 535 555 534

Enköping 7022 6924 6965 1798 2119 2200 11070 13394 11 925 797 875 1 280 466 504 471

Fagersta 2331 2244 1983 600 605 663 2670 3909 3 013 349 396 547 442 539 466

Hallstahammar 2238 2464 2436 593 643 810 4688 6023 5 240 492 549 566 495 590 545

Heby 2159 2175 2275 539 582 635 4265 4910 4 150 462 554 453 534 583 525

Kungsör 1452 1354 1340 484 470 473 2364 2781 2 641 214 250 243 521 555 535

Köping 4402 4040 3989 1468 1401 1409 7421 8506 7 774 792 892 804 536 569 535

Norberg 898 823 870 307 302 312 1540 1793 1 498 196 201 169 507 544 499

Sala 3463 3474 3412 1213 1153 1156 5727 6837 5 755 726 881 573 488 540 474

Skinnskatteberg 745 721 766 214 220 241 1009 1190 1 036 145 161 135 477 525 498

Surahammar 1441 1383 1396 117 103 103 2771 2986 2 408 254 312 252 454 474 412

Västerås 21200 21270 20896 9062 9283 9332 39850 46728 42 991 3671 4197 3 620 485 524 490

Total 49720 49047 48483 17184 17634 18095 87345 103568 92 570 8537 9624 9 118 490 533 494

490 kg
533 kg

494 kg
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AVFALLSANLÄGGNINGAR – TOTALA MÄNGDER INKOMMANDE AVFALL 

Bortsett från massor och bränslen ligger den sammanlagda 
avfallsmängden som kommer in till VafabMiljö på en jämn 
nivå sett över de senaste åren. När det gäller inkommande 
massor varierar mängderna mycket över åren och är 
beroende av de projekt som pågår i regionen vilket i sin 
tur är kopplat till konjunkturen. År 2021 ökade mängderna 
jordar och massor med 78 % jämfört med 2020. 

Sammanfattningsvis för 2021 ser vi att totala mängden 

2019 (ton) 2019 (%) 2020 (ton) 2020 (%) 2021 (ton) 2021 (%)

Bränslen; brännbart, osorterat, returträ 144 800 25 151 200 34 145 800 46

Återvinning; förpackningar, tidningar, skrot, wellpapp, 
böcker, gips 29 200 5 31 100 7 31 200 6

Bioavfall; matavfall, park- och trädgårdsavfall, paketerat 
livsmedel, stalldynga 31 500 5 33 600 8 33 500 6

Farligt avfall 34 300 6 29 400 7 31 900 6

Jordar och massor 248 600 42 134 300 30 239 600 43

Deponering inkl FA-deponi 27 600 5 20 700 5 12 600 2

Övrigt; slam, askor, rejekt från avfallsförbränning, mellan-
lagring av externt avfall 71 400 12 45 500 10 62 800 11

Totala mängder inkommande avfall (inkl. massor, ton): 587 400 100 445 800 100 557 400 100

2019 (ton) 2019 (%) 2020 (ton) 2020 (%) 2021 (ton) 2021 (%)

Bränslen; brännbart, osorterat, returträ 144 800 43 151 200 49 145 800 46

Återvinning; förpackningar, tidningar, skrot, wellpapp, 
böcker, gips 29 200 9 31 100 10 31 200 10

Bioavfall; matavfall, park- och trädgårdsavfall, paketerat 
livsmedel, stalldynga 31 500 9 33 600 11 33 500 11

Farligt avfall 34 300 10 29 400 9 31 900 10

Deponering inkl FA-deponi 27 600 8 20 700 7 12 600 4

Övrigt; slam, rejekt från avfallsförbränning, mellanlagring 
av externt avfall 71 400 21 45 500 15 62 800 20

Totala mängder inkommande avfall (inkl. massor, ton): 328 800 100 311 500 100 317 800 100

Total mängd inkommande avfall, inklusive massor:

Total mängd inkommande avfall, exklusive massor:

* Endast IFA deponi, FA-massor inkluderas i jordar och massor.

avfall inklusive förorenade och rena jordmassor som 
kommit in på våra anläggningar har ökat med ca 25 % 
jämfört med föregående år och är nu tillbaka på jämförliga 
nivåer från innan pandemin. 2020 tog vi emot 445 800 ton 
och 2021 landade si�ran på 557 400 vilket resulterar i en 
ökning på totalt 114 300 ton. Exklusive jordmassorna har 
avfallsmängderna ökat med 2 % 2021 jämfört med 2020, 
vilket blir en minskning på totalt 6 300 ton.

VafabMiljö i si�ror

Avfallsmängder Sänkmossen i Fagersta

Avfallsmängder Annelund i Enköping

Diagrammen redovisar vilka mängder avfall, av samtliga mottagna mängder avfall under åren 
2020-2021, som slutligen har hanterats enligt olika hanteringssteg.
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2020 2021

Deponering  320 628

Återvinning som 
konstruktionsmaterial 147 309

Energiåtervinning 14 143 13 851

Biologisk återvinning - 
rötning 2 150 2 326

Materialåtervinning 258 357

2020 2021

Deponering  917 1 405

Återvinning som 
konstruktionsmaterial 4 995 5 068

Energiåtervinning 19 360 20 146

Biologisk återvinning - 
rötning 3 324 3 546

Materialåtervinning 3 457 3 798

2020 2021

Deponering  459 418

Återvinning som 
konstruktionsmaterial 7 199 10 607

Energiåtervinning 11 571 10 387

Biologisk återvinning - 
rötning 1 172 1 282

Materialåtervinning 1 369 1 483
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Avfallsmängder Isätra i Sala
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FÖRBRÄNNINGSANLÄGGNING NORSA 
Mängden avfall som förbränns vid Norsa energiåtervinning ligger 
på ungefär samma nivå de senaste åren och därmed även den energi 
som produceras vid Norsa. 

Producerad energi och mängd avfall som förbränns

2019 2020 2021

Producerad energi (MWh) 58 031 58 217 58 188

Mängd avfall som förbränns (ton)  21 092 21 080 20 899
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Återvinning som 
konstruktionsmaterial
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Mängd avfall som förbränns (ton) Producerad energi (MWh) 

ÅTERBRUK
Antalet besök till Återbruken ligger konstant och högt 
under den senaste treårsperioden liksom totala mängder 
insamlat avfall och den mängd varje person lämnar vid 
ett besök. 

2020 var ett rekordår för insamlat avfall på Återbruken 
men vi ser i likhet med mycket annat avfall från hushållen 
att nivåerna för 2021 återgår till det läge som var innan 
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2019 2020 2021

Antal besök på Återbruken (st) 1 880 670 1 988 466 1 859 275

Totala insamlade mängder 
(ton) 95 882 113 192 101 688

Mängd per besök (kg/besök) 50,98 56,9 54,7

Total insamlad mängd (ton) Antal besök på Återbruken (st)

Mängd avfall per besök (kg)

pandemin. Den totala mängden avfall som samlades in 
2021 var 101 688 ton

Avfallet sorteras i allt fler fraktioner för varje år som går 
vilket är ett led i att öka möjligheterna till materialåtervinning

0

20000

40000

60000

80000

202120202019
0

10000

20000

30000

40000

202120202019

2020 2021

Deponering  1 104 547

Återvinning som 
konstruktionsmaterial 22 914 69 106

Energiåtervinning 15 717 13 793

Biologisk återvinning - 
rötning 1 915 1 796

Materialåtervinning 1 936 1 808

2020 2021

Deponering  32 580 24 249

Återvinning som 
konstruktionsmaterial 113 626 164 547

Energiåtervinning 94 322 89 495

Biologisk återvinning - 
rötning 19 545 20 766

Materialåtervinning 20 485 24 713
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BIOGASANLÄGGNINGEN
Under 2021 producerades 3 461 606 Nm³ rågas vid 
VafabMiljös egen anläggning. Det är en ökning med 
knappt 14 % jämför med 2020. Dessutom ökade även 
mängden flytande biogödsel med knappt 14 %. 

2019 2020 2021

Producerad mängd rågas (Nm3) 2 751 000 3 043 501 3 461 606

Inköpt mängd rågas (Nm3) 1 579 480 1 759 104 1 925 544

Summa rågas till uppgradering (Nm3) 4 330 480 4 811 762 5 136 987

Facklad rågas vid Gryta (Nm3) 35 678 16 347 432 987

2019 2020 2021

Producerad mängd flytande biogödsel (ton) 23 047 27 684 31 519
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Biogödslet är ett sätt att återföra näringsämnen till 
jordbruksmark och på så sätt sluta kretsloppet istället 
för att använda importerad mineralgödsel.   
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DEPONIER
Mängderna avfall som deponerades minskade 2021 
jämfört med 2020, 11 774 ton (15 545 ton 2020) farligt 
avfall har deponerats och 12 475 ton (17 035 ton 2020) 
icke farligt avfall har deponerats. De största mängderna 
deponerat farligt avfall består av metallförorenade jordar 
och PAH-asfalt. Deponering av icke farligt avfall innefattar 
metall- och oljeförorenade jordar (under gränsen för farligt 
avfall), isolering, planglas, asfalt, kakel, spackel, sopsand 
med mera.  

Samtliga deponier ska sluttäckas och fyra är redan 
färdiga då också Sänkmossen avslutades under 2021. 
Arbete pågår vid de två resterande anläggningarna. 

Vid en sluttäckning måste tätskiktet förses med 1,5 meter 
skyddstäcknings-massor så att tätskiktet inte skadas av 
frost eller av rotpenetration. Det medför att stora mängder 
massor går åt vid sluttäckning. Ungefär två tredjedelar av 
den yta som ska sluttäckas är färdigställd eller på väg att 
bli det inom de närmaste åren. Den andra etappen sluttäck-
ning på Isätra har påbörjats under 2021 och kommer 
att slutföras under 2022 med ca 1 m skyddstäckning. 
Återstående skyddstäckning upptill 1,5 m kommer att ske 
kommande år. Projektering av den °ärde etappen på gamla 
deponin och den första etappen på deponi 2009 på Gryta 
är klart, upphandling och uppstart kommer att ske 2022.

2019 (ton) 2020 (ton) 2021 (ton)

Icke Farligt Avfall 19 607 17 035 12 475

Varav hushållsavfall 3474

Farligt Avfall 13 086 15 545 11 774

Varav hushållsavfall 29

*Mycket FA-haltiga metallförorenade jordar togs emot för deponering 2018 – en betydligt mindre mängd 2020 och 2021.
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Gryta: Gasen nyttjas för värmeproduktion i internt °ärrvärmenät. 

Annelund: Gasen levereras till Enköpings värmeverk för 
förbränning med värmeproduktion. 

Isätra: Gasen leds till Sala-Heby Energi AB i Sala för 
förbränning med värmeproduktion. 

* Under 2021 har all insamlad gas på Annelund facklats och 
det har inte utvunnits någon °ärrvärme från gasen. Orsaken 
är både att gasledningen till Enköping stängdes av under en 

Avslutade deponier – mängd insamlad gas

Deponigas samlas upp vid tre av fem anläggningar. 
Vid Norsa och Sänkmossen är insamling av deponigas 
ej nödvändig då mindre mängder organiskt material 
deponerats och det därmed bildas små gasmängder. 

Sluttäckning

2019 2020 2021

Gryta 543 ton 7 537 MWh 403 ton 5 595 MWh 524 ton 7 281 MWh

Annelund 84 ton 1 160 MWh 70 ton 973 MWh 43 ton 0 MWh*

Isätra 42 ton 583 MWh 28 ton 384 MWh 48 ton 103 MWh**

Sluttäckt (ha) Kvar att sluttäcka (ha) År då sluttäckning ska 
vara färdigställd

Vätterskoga 3 0 Klar 2007

Norsa 9,6 0 Klar 2018

Annelund 11 0 Klar 2019

Sänkmossen 4,6 0 Klar 2021

Isätra 0 10 ha pågår 2025

Gryta 24 21 2027

Tätskiktet måste förses med 1,5 med skyddstäckningsmassor 
så att tätskiktet inte ska utsättas och skadas av frost eller av 
rotpenetration.  

Vid samtliga anläggningar där gas samlas in nyttjas 
gasen för värmeproduktion. Antingen på den egna 
anläggningen eller så leds den till värmeverk. 

period när schaktning utfördes nära ledningen samt att det 
varit driftproblem med gasgannan i Enköpings värmeverk.

** Under 2021 skickades ca 8 ton metangas till Sala-Heby 
Energi AB i Sala för förbränning med värmeproduktion där cirka 
103 MWh utvanns. Resterande cirka 40 ton uppsamlad metangas 
facklades pga driftproblem hos Sala-Heby Energi AB under 
stora delar av året samt pga en avgrävd ledning hos VafabMiljö 
under sommaren. Även under 2019 och 2020 facklades en del 
insamlad gas pga driftproblem hos Sala-Heby Energi AB.

Mängd skyddstäckningsmassor som gått åt till de färdigställda 
deponierna: 783 000 m3 

Motsvarar cirka 140 000 lastbilar. 
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KOMMUNIKATION
Kundservice hade ungefär 51 000 telefonsamtal under 
året och knappt 29 000 mejl. Chatten som introducerades 
under 2020 är fortsatt populär och antalet chattar har ökat 
från 1 700 (2020) till 3 000 under 2021.

Under året påbörjades arbetet med att ta fram en ny 
webb i enlighet med EU:s tillgänglighetsdirektiv. Vi har 
uppgraderat den grafiska profilen och tagit fram nya mallar 
för bland annat brev, presentationer och rapporter, men 
även o�erter till våra företagskunder. Vi har lanserat ett 
nytt kundlöfte – Tillsammans räddar vi världen lite varje dag. 
Det bygger stolthet både internt och externt och visar att 
vi inte ensamma kan klara våra mål om att komma uppåt 
i avfallstrappan. Det måste ske tillsammans med våra med-
lemskommuner, invånare och företag. Löftet presenterar 
vi bland annat på en del av våra sopbilar och containers.

Pandemin har fortsatt påverka miljöinformatörernas 
arbete. Antalet skol- och studiebesök är avsevärt lägre än 
innan pandemin. Vi har under året lanserat en egen podd 
– Let´s tal rubbish. Den första säsongen vänder sig till 
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Skolbesök − totalt 7166 1501 1439

Skolbesök − varav digitala 0 305 702
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Övriga besök − totalt 1005 224 307
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Antal besök på webben Telefonsamtal och e-post till Kundservice

Antal chattar med Kundservice
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2019 2020 2021

Antal besök på webben: vafabmiljö.se 259 062 311 756 240 430

Telefonsamtal 49 619 58 970 50 954

E-post 24 618 28 992 28 805

Chatt, lanserades 2020 0 1 792 3 023

lågstadieelever, men framåt vill vi även vända oss till äldre 
barn och vuxna. Filmer, digitala föreläsningar och podden 
gör oss bättre rustade för framtiden. Med fler digitala 
verktyg och produkter kan vi nå fler mer vårt budskap.

Det finns goda möjligheter att utveckla den konkurrensut-
satta delen av vår verksamhet med syfte att öka cirkularite-
ten av avfall, skapa nöjdare kunder samt öka lönsamheten 
för hela förbundet. Vi har i slutet av 2021 genomfört ett 
pilotprojekt för inpasseringssystem på Återbruk. Förenklat 
går det ut på att företagets registreringsnummer läses av 
när bilen passerar grinden och de debiteras per besök i 
stället för via Återbrukskortet. Det minskar vår adminis-
tration, gör det mer rättvist eftersom kunden betalar för 
faktiskt användande av Återbruket.

Vi har även inlett ett samarbete med en entreprenör som 
erbjuder kärltvätt och erbjuder nu företag och organisatio-
ner möjligheten att både beställa tvätt av kärl på abonne-
mang och enstaka tvättar. Möjligheten finns sedan tidigare 
för privatkunder.
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tillsammans 
RÄDDAR VI VÄRLDEN 
LITE VARJE DAG!
VafabMiljö är ett kommunalförbund bildat av Heby, Enköping och 
alla kommuner i Västmanland. Vi arbetar med avfallshantering 
på ett sätt som är långsiktigt och hållbart.




