ÅRSMELDING 2021

FORORD
Årsrapporteringen fra SØIR for 2021 presenteres i 2 deler.
Del 1 er selskapets formelle årsmelding i henhold til

Del 2 av årsrapporteringen er en redegjørelse til eierne

de krav som regnskapsloven stiller.

(kommunene), myndigheter, samarbeidpartnere og andre
interesserte om SØIRs virksomhet, målsettinger og

Hovedpunktene i årsmelding er:

strategier. Her presenteres også de konkrete resultatene
som er oppnådd siste år. Denne delen inneholder også

• Virksomhetens art og hvor den drives

statistikk og tabeller som viser utviklingen når det gjelder

• Arbeidsmiljø og personale

abonnenter, avfallsgebyrer, kostnadsfordeling, avfalls-

• Likestilling

mengder, avfallssortering og gjenvinning.

• Miljøpåvirkninger
• Forskning og utvikling

Årsrapporten i sin helhet er trykket opp i et begrenset

• Økonomi

opplag og distribuert til eierne, myndigheter og sam-

• Fremtidig utvikling

arbeidspartnere. Den er også lagt ut på vår hjemmeside

• Finansiell risiko

www.soir.no

• Fortsatt drift
• Forslag til resultatdisponering
• Årsregnskapet
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Del 1
SØIR SER FRAMOVER
Alle har fått merke virkningene av tiltak for å forhindre at Covid-19 pandemien skal løpe løpsk. Hos SØIR har det gitt utslag i endrede rutiner
for kundebehandling. For 2020 hadde vi relativt stor økning i avfallsmengdene. I 2021 så vi en normalisering tilbake til 2019 nivå.
I 2021, har vi hatt Covid-19 smitte hos omtrent halvparten av ansatte i SØIR. Det har vært veldig god oppfølging hos den ansatte på
smittehindrende tiltak i drift og administrasjon, der hovedfokus har vært på å holde avstand og holde god håndhygiene. I periodene med
størst smittetrykk, har administrasjonen, som i 2020, i stor grad benyttet hjemmekontorløsninger. Tiltakene har sannsynligvis forhindret
større, samtidige smitteutbrudd. Dette har gjort at SØIRs kunder har merket lite til at pandemien har påvirket våre tjenester.
På gjenvinningsstasjonene har vi fortsatt begrenset antall besøkende inne på avfallsrampene. Dette har gitt oss bedre mulighet til assistanse
og veiledning ovenfor kundene. SØIR kommer til å fortsette denne praksisen framover.
Gjenbrukstorgene ble åpnet i november. Vi har startet et prosjekt for å forbedre denne tjenesten.
Vi har opplevd en nedgang i den totale avfallsmengden på 8,2%. Dette skyldes i hovedsak park & hageavfall (-514 t), restavfall til forbrenning
(-546 t), returtrevirke (-415 t) og farlig avfall (-275 t).
Disse avfallsfraksjonene er både gjenvinnbare og ikke-gjenvinnbare. Gjenvinningsgraden er derfor 43%, som er en liten økning fra 2020
(42%) og det samme som for 2019 (43%). Det er en nedgang på avfall til forbrenning med 7,5%. Det er samtidig en økning i avfall fra fritidsrenovasjonen med 10,2%. Dette viser at det har vært økt bruk av hyttene i 2021.
Vi startet med kildesortering av Glass- og Metalleballasje, samt Papp og Papir i noen fritidsområder i Trysil i 2021. Fra våren 2022 vil det
gradvis bli innført de samme fraksjonene pluss matavfall i alle tre kommunene.
.
Vi har EUs og Norges gjenvinningsmål:
• 55 % av husholdningsavfall og lignende næringsavfall skal materialgjenvinnes i 2025
• 60 % av husholdningsavfall og lignende næringsavfall skal materialgjenvinnes i 2030
• 65% av husholdningsavfall og lignende næringsavfall skal materialgjenvinnes i 2035
• 65 % av emballasjeavfallet skal materialgjenvinnes i 2025
• 70 % av emballasjeavfallet skal materialgjenvinnes i 2030
• 55% av plastemballasjen skal materialgjenvinnes i 2030
Det er fortsatt 12% opp til gjenvinningsmålet for husholdningsavfall i 2025. SØIR har startet en strategiprosess der eiere og hele organisasjonen skal komme fram til en plan for hvor vi ønsker å være i 2030 og hvordan vi skal komme dit.
Bjørn Erik Jønsberg daglig leder SØIR IKS
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ÅRSMELDING 2021
Representantskapet i SØIR IKS - 2021

Faste ansatte i SØIR IKS - 2021

Ordfører

Administasjon:

Lillian Skjærvik, Elverum kommune

Bjørn Erik Jønsberg, daglig leder

Kommunestyremedlem

Stig Ola Johansen, avdelingsleder renovasjon

Magnus Stenseth, Elverum kommune

Nina Gudbrandsen, kontorleder

Kommunestyremedlem

Sissel Ekhougen, kundeveileder, fra 1.4.21

Yngve Sætre, nestleder, Elverum kommune

Camilla Holen, saksbehander øk/adm.

Ordfører

Bernt Smestad, controller

Erik Sletten, Trysil kommune

Marianne Synstad, saksbehandler

Kommunestyremedlem
Stine Akre, Trysil kommune

Drift:

Kommunestyremedlem

Kristin Korslund, avdelingsleder drift, fra 1.3.21

Even Eriksen, Trysil kommune, frem til 10.12.21

Kent Bogsveen, driftsoperatør

Kommunestyremedlem

Torgrim Diseth, driftsoperatør

Einar Hyllvang, Trysil kommune fra 10.12.21

Tore Farberg, formann, frem til 16.3.21

Kommunestyremedlem

Trond Lagerløv, driftsoperatør

Espen Andre Kristiansen, Leder, Åmot kommune

Harald Larsen, arbeidsleder

Kommunestyremedlem

Lars Midttun, driftsoperatør

Tove Brenna Holmen, Åmot kommune

Kenneth Johnsen, driftsoperatør

Kommunestyremedlem

Hallvard Uthus, driftsoperatør

Anne Cathrine Lunde Stenseth, Åmot kommune

Morten Trebekk, driftsoperatør
Roger Negård, driftsoperatør, frem til 1.4.21

Styret i SØIR IKS - 2021

Thomas Myrvold Svenningsen, driftsoperatør, fra 1.1.21

Anne Kari Vik, styreleder

Erik Vestli, driftsoperatør, fra 1.1.21

Jørn Øversveen, nestleder
Tore Haugen, styremedlem
Nils Kvilvang, styremedlem
Kari Tøraasen, styremedlem
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STYRETS BERETNING
OM VIRKSOMHETEN
Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap – SØIR IKS –

Selskapet kan også utføre andre oppgaver for sine eiere innenfor

eies av Elverum, Trysil og Åmot kommuner.

fagområdene renovasjon, avfallshåndtering eller beslektede områder og interkommunal kompetanse. Selskapet kan også inngå

SØIRs formål – i henhold til selskapsavtalens § 3 – er:

avtaler med en eller flere av deltakerkommunene med hensyn til

Selskapet skal løse deltakerkommunenes lovpålagte oppgaver

løsning av konkrete oppgaver.

med avfallshåndtering og har som formål å bidra til en lavest mulig
avfallsproduksjon og en forsvarlig avfallsbehandling. SØIR IKS skal

SØIR skal tilby sine tjenester innenfor avfall og gjenvinning mot

herunder være et selskap med høy kompetanse og skal til en en-

næringslivet innenfor de generelle rammer som gjelder. Dette

hver tid være pådriver og utvikler av gode og samfunnsansvarlige

innebærer bl.a. at selskapet er utsatt for normal konkurranse fra

løsninger.

private aktører på dette området. Dette omfatter alle rutiner, tilbud
og informasjonsaktiviteter overfor næringsliv og offentlig forvalt-

Kommunene har plikt til å levere alt husholdningsavfall til sel-

ning.

skapets innsamlings- og behandlingssystem, og skal ikke
videreføre eller opprette mottaksanlegg for husholdningsavfall

Selskapets oppgaver kan løses av selskapet selv, av datterselskaper,

uten etter avtale med selskapet. Selskapet skal ha det overordnede

eller det kan inngås avtaler med private og/eller offentlige virk-

driftsansvaret for avfallshåndteringen i kommunene, og er ansvar-

somheter. Selskapet skal herunder søke samarbeid med andre

lig for alle operative funksjoner. Dette innebærer ansvar for ord-

kommuner/interkommunale selskaper, myndigheter og andre

ninger som sikrer effektiv kildesortering, innsamling, transport,

offentlig/private fagmiljøer for kvalitetssikring og videreutvikling av

gjenvinning og gjenbruk og forsvarlig håndtering av alle avfalls-

virksomheten og oppgaveløsningen. SØIR IKS kan eie deler av

fraksjoner.

selskap innenfor de generelle rammer som gjelder.

SØIR skal være rådgivende for kommunene i avfallsspørsmål og

SØIR har valgt å organisere sin virksomhet som et konsern. For-

være kommunenes koordinerende instans for den praktiske av-

uten morselskapet SØIR IKS består konsernet av de heleide

fallshåndteringen. Selskapet skal arbeide for å fremme lokal

datterselskapene SØIR Husholdning AS og SØIR Næring AS. SØIR

verdiskapning.

har sitt forretningskontor i Elverum kommune.
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STYRETS BERETNING
RESULTAT OG UTVIKLING

hovedfokus har vært på å holde avstand og holde god

Selskapets driftsinntekter ble 27,2 millioner kroner mot 24,4

håndhygiene. I periodene med størst smittetrykk, har administ-

millioner kroner i 2020. Dette er en økning på 11,5%

rasjonen i stor grad benyttet hjemmekontorløsninger.

Leieinntekter er i hovedsak knyttet til utleie av personell, anlegg,
maskiner mv. til

FORTSATT DRIFT

Søir Husholdning og Søir Næring.

Med bakgrunn i forannevnte er årsregnskapet for 2021 satt opp

Resultatet ble positivt med 1.357.640 kroner i 2021 sammenlignet

under forutsetning av fortsatt drift. Etter styrets oppfatning gir regn-

med et positivt resultat på 96.000 kroner i 2020.

skapet et rettvisende bilde av selskapets resultat, eiendeler, gjeld

1,2 MNOK er konsernbidrag fra SØIR Næring AS. Selskapet hadde

og finansielle situasjon

i 2021 kr 0 kr i skattekostnad.
ARBEIDSMILJØ
Selskapets egenkapital ved utgangen av 2021 er 34,9 millioner

HMS er et prioritert område og inngår som et kontinuerlig for-

kroner. Bankinnskudd og kontanter per 31. desember 2021 var

bedringsarbeid i SØIR. Gjennom faste driftsmøter og administ-

595.740 kroner.

rasjonsmøter er det lagt til rette for at de ansatte aktivt kan være
med i utviklingen med sikte på å skape en trygg og god arbeids-

Virksomheten knyttet til innsamling og håndtering av hushold-

plass.

nings- og næringsavfall drives i henhold til forutsetningene og har
positive økonomiske resultater. Det arbeides også med å

SØIR er medlem i bedriftshelsetjenesten hos M3 Helse. Ansatte

videreutvikle disse virksomhetene.

ved gjenvinningsstasjonene har helseundersøkelse hvert år. Hvert
2. år blir det gjennomført en arbeidsmiljøsamtale. Administrativt

Covid-19

personale er også tilknyttet bedriftshelsetjenesten. SØIR støtter

I 2021 har vi hatt en del tilfeller av Covid-19 smitte hos ansatte i

medlemskap i organisert trening med 50 % av kontingenten, be-

SØIR. Ca. halvparten av de ansatte har hatt C19 i varierende alvor-

grenset oppad til 250 kr/mnd. Administrasjonen er lokalisert i mo-

lighetsgrad. Ingen har blitt lagt inn på sykehus. Sykefraværet har

derne lokaler i Langholsvegen 229. Arbeidsmiljøet i SØIR vurderes

ikke ført til driftsproblemer i 2021. Det har vært veldig god opp-

som godt.

følging av smittehindrende tiltak i drift og administrasjon, der
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STYRETS BERETNING
Sykefraværet for SØIR IKS i 2021 var på 6,4% av totale dagsverk

delen av kvinner i lederstillinger utgjør 40%. Selskapet har 4 ansatte

(3,7% 2020).

i deltidsstillinger, av disse er det ingen kvinner.

5,8% er knyttet til sykemeldinger (3,2% 2020).
Korttidsfraværet (egenmeldinger) er på 0,6% (0,5% 2020).

Selskapets styre består av 2 kvinner og 3 menn i henhold til «Lov

To ansatte har vært langtidssykemeldte av ikke-arbeidsrelaterte

om Interkommunale Selskaper».

årsaker. Covid-19 har også naturligvis medført en økning i
sykemeldinger.

Etter styrets oppfatning råder det full likestilling mellom kvinner og
menn i SØIR. Det forekommer ikke forskjellsbehandling grunnet

Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell

kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement, rekruttering

i løpet av 2021.

med mer. Styret er bevisst på de samfunnsmessige forventningene

Det er ikke registrert eller gitt tilbakemeldinger om lukt, støv- eller

om tiltak for å fremme likestilling. Det er ikke registrert spesielle

støyplager fra SØIRs gjenvinningsstasjoner, hverken i Elverum,

saker eller problemstillinger knyttet til likestilling i 2021.

Trysil eller Åmot.
Bedriften har for tiden ingen ansatte med nedsatt funksjonsevne,
Det er ikke registrert utslipp til vann fra SØIRs virksomhet. Alt avfall

men vil i den grad det er mulig søke å tilpasse arbeidsforholdene

fra selskapets egen driftsaktivitet blir kildesortert. Mottak av farlig

slik at også personer med nedsatt funksjonsevne kan ta arbeid i

avfall fungerer tilfredsstillende ved alle gjenvinningsstasjonene. I

bedriften.

arbeidet med vårt KS-system er det fokusert særskilt på risiko ved
håndtering av farlig avfall og rutiner for mottak, rapportering,

Bedriften har en rekrutterings- og personalpolicy som skal sikre

ulykker mv.

like muligheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk religion og livs-

LIKESTILLING OG DISKRIMINERING

syn.

Selskapet har ved utgangen av året 20 faste ansatte, av disse er 5
kvinner (25%).

STYREANSVARSFORSIKRING
Selskapet har tegnet styreansvarsforsikring. Forsikringssummen er

Kvinneandelen i administrative stillinger utgjør 62,5%, mens an-

begrenset til 5 000 000 pr skadetilfelle og totalt i forsikringsåret.
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STYRETS BERETNING
Forsikringen gjelder både tidligere, nåværende eller fremtidige

arbeidet med vårt KS-system er det fokusert særskilt på risiko ved

medlemmer av styret og/eller ledelsen, samt øvrige ansatte som

håndtering av farlig avfall og rutiner for mottak, rapportering,

eventuelt vil være anklaget. Forsikringen dekker krav grunnet i

ulykker mv.

handling eller unnlatelse. Forsikringen omfatter erstatning for formuestap, det vil si økonomisk tap som ikke er oppstått som følge

SØIR IKS har konkurranseutsatt tjenestene for innsamling av hus-

av fysisk skade på person eller ting, som følge av fremsatt krav mot

holdningsavfall. Krav til miljøvennlig transport stilles bl.a. gjennom

sikret for personlig ledelsesansvar

anbudsdokumenter og kontraktsbestemmelser.

YTRE MILJØ

RISIKO

SØIR er en miljøbedrift, og bærer ansvar for å ivareta det ytre

Finansiell risiko

miljøet på renovasjonssiden for eierkommunene. Selskapet er en

Selskapet har i 2021 vært finansiert ved egenkapital, og lån fra

viktig bidragsyter for å opprettholde et godt ytre miljø i distriktet. I

datterselskaper og finansinstitusjoner. All ekstern finansiering foretas

forbindelse med råvarebruk og energi tenkes det i utgangspunktet

av morselskapet og videreføres til datterselskapene etter behov.

på bruk av kjemikalier og/eller energisparende tiltak, energianlegg

Selskapets eksterne lån er tatt opp på markedsmessige vilkår.

knyttet til deponi m.m.
Som en følge svake resultater i næringsdelen av Mjøsanlegget AS
I forhold til påvirkning av det ytre miljø, er det innenfor SØIRs drift

gjennom flere år, har SØIR kommet fram til at den bokførte ver-

i dag ikke spesielle forbruk av råvarer eller energi som krever tiltak.

dien av aksjene bør nedskrives slik at den samsvarer bedre med
SØIRs andel av egenkapitalen i Mjøsanlegget. SØIR har derfor valgt

Det er ikke registrert eller gitt tilbakemeldinger om lukt, støv- eller

å nedskrive aksjene med kr 500.000 fra kr 1.000.000 til kr

støyplager fra SØIRs gjenvinningsstasjoner, hverken i Elverum,

500.000.

Trysil eller Åmot.
Kredittrisiko
Det er ikke registrert utslipp til vann fra SØIRs virksomhet. Alt avfall

Selskapets kunder er i all hovedsak egne datterselskaper. Risiko for

fra selskapets egen driftsaktivitet blir kildesortert. Mottak av farlig

at disse kundene ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine for-

avfall fungerer tilfredsstillende ved alle gjenvinningsstasjonene. I

pliktelser vurderes som lav.
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STYRETS BERETNING
Markedsrisiko

RESULTATDISPONERING:

En vesentlig del av selskapets drift er utleie av maskiner, utstyr og

Styret foreslår at overskuddet på kroner 1.357.640.- føres mot

ansatte til datterselskaper, som driver innsamling og håndtering av

annen egenkapital.

husholdningsavfall, på vegne av selskapets offentlige eiere. Inn-

Det vises i den forbindelse til redegjørelse under punktet resultat

samling og håndtering av næringsavfall er et supplement til hus-

og utvikling.

holdningsavfall, og gir mulighet for å utnytte selskapets
kompetanse og kapasitet. Selskapet innehar imidlertid både
nødvendig kompetanse, økonomiske muskler og kvalitet i
leveransene til å opprettholde disse virksomhetsområdene og
markedsrisikoen anses som lav.

Elverum, 11. mars 2022
Styret for SØIR IKS

Anne Kari Vik-

Jørn Øversveen

Kari B. Tøraasen

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Tore Haugen

Nils Kvilvang

Bjørn Erik Jønsberg

Styremedlem

Styremedlem

Daglig leder
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ÅRSREGNSKAP 2021
Resultatregnskap 01.01 - 31.12
Note

2021

9

27 078 995
67 779
400
27 147 174

24 325 790
0
30 000
24 355 790

26 409 000
0
0
26 409 000

66 555
16 692 772
5 968 410
3 393 913
26 121 650

0
15 292 969
5 586 429
2 586 239
23 465 637

0
16 719 000
6 300 000
2 672 000
25 691 000

1 025 525

890 153

718 000

1 221 473
9 434
3 154
1 234 061

1 069 569
15 194
3 182
1 087 945

0
0
0
0

Nedskrivning av finansielle anleggsmidler
Rentekostnad til foretak i samme konsern
Annen rentekostnad
Sum finanskostnader
Netto finans
Ordinært resultat før skattekostnad

500 000
309 128
92 818
901 946
332 115
1 357 640

1 500 000
221 278
161 276
1 882 554
-794 609
95 544

0
200 000
362 000
562 000
-562 000
156 000

Ordinært resultat
Årsresultat
Disponering av årsresultat

1 357 640
1 357 640

95 544
95 544

156 000
156 000

1 357 640
1 357 640

95 544
95 544

0
0

Leieinntekter
Salgsinntekter
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
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2,12
3,13
2

Driftsresultat
Inntekt på investering i datterselskap
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter

Overført annen egenkapital
Sum disponert

4,9

6
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2020

Budsjett 2021

ÅRSREGNSKAP 2021
Balanseregnskapet
EIENDELER
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.
Utsatt skattefordel
Sum immaterielle eiendeler
Tomter,bygninger og annen fast eiendom
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.
Sum varige driftsmidler
Investeringer i datterselskap
Investeringer i aksjer og andeler
Obligasjoner og andre fordringer
Forskuddsleasing

Note

2021

2020

273 609
2 200 000
2 473 609

0
2 200 000
2 200 000

3,7, 10 44 649 082
3,7,10
3 719 349
48 368 431

47 520 839
3 609 462
51 129 851

13
11

4,10
4

620 000
500 000
20 000
46 526

620 000
1 000 000
0
31 239

1 186 526

1 651 239

52 028 566

54 981 090

1 031
21 644 078
2 336 092

0
13 145 578
3 125 375

23 981 201

16 270 953

595 740

547 688

Sum omløpsmidler

24 576 941

16 818 641

Sum eiendeler

76 605 507

71 799 731

Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Fordring på foretak i samme konsern
Andre fordringer
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Sum fordringer
Bankinnskudd,kontanter o.l.
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ÅRSREGNSKAP

Elverum, 111. mars 2022
Styret for SØIR IKS

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Selskapskapital
Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital

Note

6
6

2020

Anne Kari Vik-

1 000 000
80 967 000
81 967 000

Styreleder

2021

1 000 000
80 967 000
81 967 000

Jørn Øversveen

Opptjent egenkapital

Nestleder
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
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Sum egenkapital

-47 101 354
-47 101 354

-48 458 993
-48 458 993

34 865 646

33 508 007

Tore Haugen
Gjeld
Pensjonsforpliktelser
Sum avsetninger for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum annen langsiktig gjeld

Styremedlem
12

2 699 707
2 699 707

2 434 783
2 434 783

Nils Kvilvang
10 078 999
10 078 999

15 303 344
15 303 344

1 942 908
2 037 648
1 375 803
23 604 795
28 961 154

3 892 415
1 874 598
1 318 409
13 468 175
20 553 597

Sum gjeld

41 739 860

38 291 725

Sum egenkapital og gjeld

76 605 507

71 799 731

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Gjeld til foretak i samme konsern
Sum kortsiktig gjeld

5,7,10

5,9

Styremedlem

Kari B. Tøraasen
Styremedlem

Bjørn Erik Jønsberg
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Daglig leder

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

2021

2020

1 357 640
0
-400
5 968 410
500 000
0
-4 993 499
-1 949 507

95 544
0
-30 000
5 586 429
1 500 000
0
-7 596 804
1 957 167

264 924
0
6 535 459
7 683 027

37 312
0
1 112 593
2 662 341

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

400
-3 480 599
0
0
-3 480 199

30 000
-5 738 830
0
0
-5 708 830

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld
Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld
Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld
Innbetalinger av egenkapital
Tilbakebetalinger av egenkapital
Utbetalinger av utbytte
Innbetalinger av konsernbidrag
Utbetalinger av konsernbidrag
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

0
0
-5 224 345
0
0
0
0
1 069 569
0
-4 154 776

0
0
-3 945 959
0
0
0
0
1 113 086
0
-2 832 873

48 052
547 688
595 740

-5 879 462
6 427 149
547 688

Reseultat før skattekostnad
Periodens betalte skatt
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler
Ordinære avskrivninger
Nedskrivning anleggsmidler
Endring i varelager
Endring i kundefordringer/fordring på foretak i samme konsern
Endring i leverandørgjeld
Endring i forskjell mellom kostnadsført pensjon
og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger
Effekt av valutakursendringer
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 01.01.
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12.
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NOTER
NOTE 1 - Regnskapsprinsipper

estimerer selskapet gjenvinnbart beløp og tester dette mot

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, note-

balanseført verdi. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto

opplysninger og kontantstrømanalyse og er avlagt i sam-

salgsverdi eller bruksverdi. Bruksverdi er beregnet som en

svar med IKS-lov, aksjelov, regnskapslov og god

neddiskontert fremtidig kontantstrøm basert på selskapets

regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember 2021.

fortsatte bruk av eiendelen/vurderingsenheten. Er gjenvinnbart beløp lavere enn balanseført verdi, nedskrives anleggs-

Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper

midlene til gjenvinnbart beløp. Nedskrivningen reverseres i

om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kon-

den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger

gruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til ver-

er til stede.

dien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter
resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for for-

med opptjente inntekter.

ventede tap.

Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster

Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av

som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er

transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på øko-

klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av

nomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap

omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi

som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres.

av anskaffelseskost og virkelig verdi. For omløpsmidler er
virkelig verdi salgsverdien på et fremtidig salgstidspunkt

Utsatt skatt beregnes i tråd med foreløpig regnskaps-

med fradrag for salgskostnader.

standard for resultatskatt. Netto utsatt skattefordel
balanseføres i tråd med foreløpig regnskapsstandard for

Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost,

resultatskatt.

fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ordinære av-

Årets skattekostnad består av betalbar skatt og endring ut-

skrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes levetid.

satt skattefordel.

Ved indikasjoner på verdifall knyttet til varige driftsmidler,

14

NOTER
Datterselskap, tilknyttet selskap

SØIR IKS sin andel av kostnader, tap, inntekter og gevinster

og felleskontrollert virksomhet

som ikke kan henføres til et bestemt selskap i samme konsern
er basert på en fordeling i tråd med god forretningsskikk.

Datterselskap
Med datterselskap menes et selskap der hvor SØIR IKS har

NOTE 2 - Lønnskostnader, antall ansatte,

bestemmende innflytelse. Normalt innebærer dette en

godtgjørelser, lån til ansatte, pensjoner m.m.

eierandel på over 50 %, hvor investeringen er av langvarig
2021

01.01 - 31.12
2010

12 422 442
1 983 897
2 024 979
481 078

11 965 167
1 706 113
1 342 075
488 007

-219 624
16 692 772

-208 394
15 292 969

22,3

22.2

1 012 509
47 992
181 109

982 963
31 807
181 480

og strategisk karakter.
Lønnskostnader mm.

Utbytte - Utbytte fra datterselskap
Utbytte fra datterselskap inntektsføres i det samme året som
datterselskapet setter av for utbyttet. Den delen av utbyttet
som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet,
representerer tilbakebetaling av investert kapital og trekkes

Lønninger
Folketrygdavgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Fordelt Søir Husholdning AS
og Søir Næring AS
Sum lønnskostnader

fra balanseført verdi av investeringen. Utbytte inntektsføres
Antall årsverk

under finansposter.
Transaksjoner med nærstående parter
Kjøps- og salgstransaksjoner med nærstående parter i
Norge er, i tråd med aksjeloven § 3-9, gjennomført til van-

Ytelser ledende personer m.v.
Lønn daglig leder
Utgifter til pensjonsforpliktelse
Annen godtgjørelse

lige forretningsmessige vilkår og prinsipper. Regnskapsføring, klassifisering med mer følger regnskapslovens

Styrets leder

generelle prinsipper. Vesentlige avtaler med nærstående

Styrets leder har for 2021 samlet mottatt et styrehonorar på

foreligger skriftlig. Transaksjoner med nærstående parter er

kr 75 000, samt en møtegodtgjørelse på kr 1 000/500 pr

spesifisert i note 9.

møte for hhv styre- og representantskapsmøter.
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NOTER
Øvrige styremedlemmer

Obligatorisk tjenestepensjon

Øvrige styremedlemmer har i 2021 mottatt et styrehonorar

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter

på kr 37 500, samt en møtegodtgjørelse på kr 1 000/500

lov om Obligatorisk Tjeneste Pensjon.

pr møte for hhv styre- og representantskapsmøter.

Selskapet har etablert pensjonsordning i Elverum Kommunale Pensjonskasse som oppfyller kravene etter denne

Medlemmer av representantskapet

loven.

Representantskapets leder mottar kr 20 000 i året i honorar.
Øvrige medlemmer av representantskapet mottar kr 4 000

NOTE 3 - Varige driftsmidler

i årlig honorar. Både leder og øvrige medlemmer tilstås en

Anskaffelseskost 01.01
Tilgang driftsmidler
Anlegg under utførelse
Avgang driftsmidler
Sum anskaffelseskost 31.12
Akkum. av- og nedskriv. 31.12
Bokført verdi pr 31.12
Årets avskrivning
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

møtegodtgjørelse på kr 500 pr møte.
Revisor
Kostnadsført honorar til revisor for 2021 utgjør kr 76 800.
Ingenb del av beløpet gjelder bistand.

31.12.21
154 660 878
4 214 131
-1 016 576
0
157 858 433
109 490 000
48 368 431
5 958 975
3 - 20 år
Lineær

31.1220
148 922 049
19 324 731
- 13 585 902
0
154 60 878
103 531 025
51 129 851
5 586 429
3 - 20 år
Lineær

NOTE 4 - Akjsjer og andler i andre selskap m.m.

Anleggsmidler:
SØIR Husholdning AS
SØIR Næring AS1
Mjøsanlegget
Sum anleggsmidler

Forretningskommune

Eierandel

Anskaffelseskost

Bokført
egenkapital

Årsresultat

Balanseførtverdi

Elverum
Elverum
Lillehammer

100,0 %
100,0 %
10,1 %

120 000
500 000
2 500 000

-1 314 556
587 875
559 728

- 72 486
950 396
-2 892

120 000
500 000
500 000
1 120 000

1) I 2021-regnskapet til SØIR Næring er det satt av et konsernbidrag på kr 952 749 etter skatt.
Tilsvarende er kr 1 221 473 før skatt inntektsført i morselskapet.
2) Mjøsanleggets årsregnskap for 2021 er pr 10.03.20 ikke endelig fastsatt. SØIR har i år valgt å nedskrive aksjene i Mjøsanlegget med
kr 500 000.
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NOTER
NOTE 5 - Gjeld/Fordringer

NOTE 7 - Pantstillelser

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter

Bokført gjeld som er
er sikret ved pant ol.:

regnskapsårets slutt:
Gjeld til kredittinstitusjoner

31.12.21

31.12.20

4 779 732

7 257 256

Gjeld til kredittinstitusjoner
Bokført verdi av eiendeler stilt
som sikkerhet for pantesikret gjeld:
Tomter, bygninger og annen
fast eiendom
Driftsløsøre, inventar
Sum bokført verdi eiendeler

NOTE 6 - Egenkapital og eierstruktur
Innskuddshavere i SØIR pr. 31.12.2021 var:
Innskuddskapital

Eierandel

Stemme
andel

600 000
250 000
150 000
1 000 000

60 %
25 %
15 %
100 %

60 %
25 %
15 %
100 %

Elverum Kommune
Trysil Kommune
Åmot Kommune
Sum

31.12.21
10 078 999

31.12.20
15 303 344

44 649 082 47 520 389
3 719 349 3 609 462
48 368 431 51 129 851

NOTE 8 - Kontanter m.m
Av likvide midler er kr 595 740 bundet til skyldig skattetrekk
og innsatt på egen bankkonto.

Endringer i egenkapitalen

Egenkapital 31.12.20
Årets resultat
Egenkapital 31.12.21

Selskapskapital
1 000 000
1 000 000

Annen innskutt
Annen
egenkapital egenkapital
80 967 000 -48 458 993
1 357 640
80 967 000 - 47 101 354

Sum
egenkapital
33 508 007
1 357 640
34 865 646

1) Se note 13

NOTE 10 - Investeringer og finansiering
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2021

2020

Investeringer i varige driftsmidler
Sum investeringer

3 197 555
3 197 555

5 738 830
5 738 830

Lånefinansierte investeringer
Egenkapitalfinansierte investeringer

3 197 555
0

5 738 830
0

NOTER
NOTE 9 - Mellomværende og transaksjoner med nærstående partner
Kundefordringer internt
Søir Husholdning AS
Søir Næring AS
Andre fordringer internt
Søir Næring AS
Søir Husholdning AS

31.12.21

31.12.20

14 531 040
1 216 786
15 747 827

6 781 527
596 260
7 377 788

1 884 613
4 011 639
5 896 253
21 644 078
31.12.21
1 539
0

1 288 322
4 479 467
5 767 790
13 145 578
31.12.20
1 315
0

Sum mellomværende
Leverandørgjeld internt
Søir Husholdning AS
Søir Næring AS
Annen gjeld internt
Søir Husholdning AS,
vedr. konsernkonto
16 946 798
Søir Næring AS, vedr. konsernkonto 2 741 744
Søir Husholdning AS, annet
3 779 604
Søir Næring AS, annet
135 111
23 603 256
Sum mellomværende
23 604 795

Midl. forskjeller:
Varige driftsmidler
Fordringer
Gevinst og tapskonto
Pensjonsforpliktelser
Sum
Framførbart skattemessig underskudd
Grunnlag utsatt
skatt/skattefordel
Utsatt skattefordel/
utsatt skatt
Balanseført utsatt
skattefordel

31.12.2021
-5 904 567
0
-5 926 459
-2 699 707
-14 530 733

31.12.2020
-5 870 130
0
-7 408 074
-2 434 783
-15 712 987

Endring
-34 437
0
-1 481 615
264 924
-1 182 254

-39 447 157

-40 122 951

-675 794

-53 977 890

-55 835 938

-1 858 048

11 875 134

12 283 905

408 772

2 200 000

2200 000

0

Betalbar skatt:
10 842 935
2 012 939
539 805
71 182
13 466 861
13 468 175

Transaksjoner med nærstående i 2021.
Leie
Lønn
Regnskapstjenester
Renter
Konsernbidrag
Sum transaksjoner

NOTE 11 - Skatt

Søir Næring
998 186
1 106 574

Søir Hush.
9 375 058
15 419 040

-43 849
1 221 473
3 336 384

-265 279
0
24 528 819

Regnskapsmessig resultat før skatt
Endring i midlertidige forskjeller
Mottatt utbytte, omfattet av fritaksm.
3% Sjablonm. inntektsf. av inntekter
om omfattes av fritaksmet.
Øvrige permanente forskjeller
Inntekt før anvendelse av
skattemessig underskudd
Anvendelse av/overført til
framførbart underskudd
Årets grunnlag betalbar skatt
Betalbar skatt
etalbar skatt på årets resultat
Korreksjon tidligere år
Endring utsatt skattefordel
Sum skattekostnad

2021

2020

1 357 640
-1 182 254
0

95 544
-2 236 391
0

0
500 408

0
1 500 804

675 794

-730 043

675 794
0
0
0
0
0
0

-730 043
0
0
0
0
0
0

Transaksjonsartene leie og lønn skal ikke gi regnskapsmessig fortjeneste i morselskapet da dette faktureres etter selvkost nedfelt i
konserninterne avtaler.

18

NOTER
NOTE 12 - Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser
Kollektiv pensjonsordning:
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen
Netto pensjonskostnad
Avkastning av pensjonsmidler
Resultatført aktuarielt tap
Resultatført planendring
Administrasjonskostnader
Nettopensjonskostnad for arbeidsgiveravgift
Periodisert arbeidsgiveravgift, usikrede ordninger
Pensjonskostnad i regnskapet
Opptjente pensjonsforpliktelser
Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering
Beregnede pensjonsforpliktelser
ensjonsmidler (til markedsverdi)
Ikke resultatført virkning av estimatavvik
Arbeidsgiveravgift
Ikke resultatført planendring
Netto pensjonsforpliktelser
Økonomiske forutsetninger:
Diskonteringsrente
Forventet lønnsregulering
Forventet G-regulering
Forventet pensjonsøkning
Forventet avkastning på fondsmidler

NOTE 13 - Immaterielle eiendeler

2021

2020

1 548 414
23 226
1 571 641
-135 209
0
0
142 916
1 579 348
1 579 348
222 688
1 802 036

1 383 470
471 817
1 855 287
-690 066
0
0
146 418
1 311 639
1 311 639
184 941
1 496 580

28 849 297
0
28 849 297
-24 568 580
(2 184 590)
603 581
0
2 699 708

24 243 314
0
24 243 314
-20 231 269
-2 142 960
565 698
0
2 434 783

1.90 %
2,75 %
2,50 %
1,74 %
3,10 %

1,50 %
2,00 %
1,75 %
1,00 %
2,40 %

Forutsetninger som normalt benyttes innen forsikring er lagt inn som aktuarmessige forutsetninger ved beregningen av selskapets pensjonsforpliktelse pr 31.12.2021.
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Eiendel: Brannvernrutiner

2021 2020

Anskaffelseskost 01.01
0
Tilgang
283 044
Avgang
0
Sum anskaffelseskost 31.12 283 044

0
0
0
0

Akk. av- og
nedskrivninger 31.12
Bokført verdi pr 31.12
Årets avskrivning

0
0
0

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

9 435
273 607
9 435
5 år
Lineær

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i
alt 50 personer. Pensjonsordningen er organisert
gjennom en kollektiv pensjonsforsikring. Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse
er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår,
lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Forpliktelsene
er dekket gjennom EKP.

REVISJONSBERETNING

ĞůŽŝƚƚĞ^
dƌŽŶĚŚũĞŵƐǀĞŐĞŶϯ
EKͲϮϴϮϭ'ũƆǀŝŬ
EŽƌǁĂǇ

dĞů͗нϰϳϰϬϬϯϰϭϬϬ
ǁǁǁ͘ĚĞůŽŝƚƚĞ͘ŶŽ


dŝůZĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚƐŬĂƉĞƚŝ^ƆƌͲTƐƚĞƌĚĂů/ŶƚĞƌŬŽŵŵƵŶĂůĞZĞŶŽǀĂƐũŽŶƐƐĞůƐŬĂƉ
hs,E'/'Zs/^KZ^ZdE/E'

<ŽŶŬůƵƐũŽŶ
sŝŚĂƌƌĞǀŝĚĞƌƚ^ƆƌͲTƐƚĞƌĚĂů/ŶƚĞƌŬŽŵŵƵŶĂůĞZĞŶŽǀĂƐũŽŶƐƐĞůƐŬĂƉƐĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉƐŽŵďĞƐƚĊƌĂǀďĂůĂŶƐĞƉĞƌϯϭ͘
ĚĞƐĞŵďĞƌϮϬϮϭ͕ƌĞƐƵůƚĂƚƌĞŐŶƐŬĂƉĨŽƌƌĞŐŶƐŬĂƉƐĊƌĞƚĂǀƐůƵƚƚĞƚƉĞƌĚĞŶŶĞĚĂƚŽĞŶŽŐŶŽƚĞƌƚŝůĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚ͕ŚĞƌƵŶĚĞƌ
ĞƚƐĂŵŵĞŶĚƌĂŐĂǀǀŝŬƚŝŐĞƌĞŐŶƐŬĂƉƐƉƌŝŶƐŝƉƉĞƌ͘
ƚƚĞƌǀĊƌŵĞŶŝŶŐ
•
•

ŽƉƉĨǇůůĞƌĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚŐũĞůĚĞŶĚĞůŽǀŬƌĂǀ͕ŽŐ
ŐŝƌĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚĞƚƌĞƚƚǀŝƐĞŶĚĞďŝůĚĞĂǀƐĞůƐŬĂƉĞƚƐĨŝŶĂŶƐŝĞůůĞƐƚŝůůŝŶŐƉĞƌϯϭ͘ĚĞƐĞŵďĞƌϮϬϮϭ͕ŽŐĂǀĚĞƚƐ
ƌĞƐƵůƚĂƚĞƌĨŽƌƌĞŐŶƐŬĂƉƐĊƌĞƚĂǀƐůƵƚƚĞƚƉĞƌĚĞŶŶĞĚĂƚŽĞŶŝƐĂŵƐǀĂƌŵĞĚƌĞŐŶƐŬĂƉƐůŽǀĞŶƐƌĞŐůĞƌŽŐŐŽĚ
ƌĞŐŶƐŬĂƉƐƐŬŝŬŬŝEŽƌŐĞ͘

'ƌƵŶŶůĂŐĨŽƌŬŽŶŬůƵƐũŽŶĞŶ
sŝŚĂƌŐũĞŶŶŽŵĨƆƌƚƌĞǀŝƐũŽŶĞŶŝƐĂŵƐǀĂƌŵĞĚĚĞŝŶƚĞƌŶĂƐũŽŶĂůĞƌĞǀŝƐũŽŶƐƐƚĂŶĚĂƌĚĞŶĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^ƚĂŶĚĂƌĚƐŽŶ
ƵĚŝƚŝŶŐ;/^ͲĞŶĞͿ͘sĊƌĞŽƉƉŐĂǀĞƌŽŐƉůŝŬƚĞƌŝŚĞŶŚŽůĚƚŝůĚŝƐƐĞƐƚĂŶĚĂƌĚĞŶĞĞƌďĞƐŬƌĞǀĞƚŶĞĚĞŶĨŽƌƵŶĚĞƌZĞǀŝƐŽƌƐ
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ŽƉƉŐĂǀĞƌŽŐƉůŝŬƚĞƌǀĞĚƌĞǀŝƐũŽŶĞŶĂǀĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚ͘sŝĞƌƵĂǀŚĞŶŐŝŐĞĂǀƐĞůƐŬĂƉĞƚƐůŝŬĚĞƚŬƌĞǀĞƐŝůŽǀ͕ĨŽƌƐŬƌŝĨƚŽŐ
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŽĚĞŽĨƚŚŝĐƐĨŽƌWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĐŽƵŶƚĂŶƚƐƵƚƐƚĞĚƚĂǀƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚŚŝĐƐ^ƚĂŶĚĂƌĚƐŽĂƌĚĨŽƌ
ĐĐŽƵŶƚĂŶƚƐ;/^ͲƌĞŐůĞŶĞͿ͕ŽŐǀŝŚĂƌŽǀĞƌŚŽůĚƚǀĊƌĞƆǀƌŝŐĞĞƚŝƐŬĞĨŽƌƉůŝŬƚĞůƐĞƌŝƐĂŵƐǀĂƌŵĞĚĚŝƐƐĞŬƌĂǀĞŶĞ͘
/ŶŶŚĞŶƚĞƚƌĞǀŝƐũŽŶƐďĞǀŝƐĞƌĞƚƚĞƌǀĊƌǀƵƌĚĞƌŝŶŐƚŝůƐƚƌĞŬŬĞůŝŐŽŐŚĞŶƐŝŬƚƐŵĞƐƐŝŐƐŽŵŐƌƵŶŶůĂŐĨŽƌǀĊƌŬŽŶŬůƵƐũŽŶ͘
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ĞƌŬŽŶƐŝƐƚĞŶƚŵĞĚĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚŽŐ
ŝŶŶĞŚŽůĚĞƌĚĞŽƉƉůǇƐŶŝŶŐĞƌƐŽŵƐŬĂůŐŝƐŝŚĞŶŚŽůĚƚŝůŐũĞůĚĞŶĚĞůŽǀŬƌĂǀ͘

>ĞĚĞůƐĞŶƐĂŶƐǀĂƌĨŽƌĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚ
>ĞĚĞůƐĞŶĞƌĂŶƐǀĂƌůŝŐĨŽƌĊƵƚĂƌďĞŝĚĞĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚŽŐĨŽƌĂƚĚĞƚŐŝƌĞƚƌĞƚƚǀŝƐĞŶĚĞďŝůĚĞŝƐĂŵƐǀĂƌŵĞĚ
ƌĞŐŶƐŬĂƉƐůŽǀĞŶƐƌĞŐůĞƌŽŐŐŽĚƌĞŐŶƐŬĂƉƐƐŬŝŬŬŝEŽƌŐĞ͘>ĞĚĞůƐĞŶĞƌŽŐƐĊĂŶƐǀĂƌůŝŐĨŽƌƐůŝŬŝŶƚĞƌŶŬŽŶƚƌŽůůƐŽŵĚĞŶ
ĨŝŶŶĞƌŶƆĚǀĞŶĚŝŐĨŽƌĊŬƵŶŶĞƵƚĂƌďĞŝĚĞĞƚĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉƐŽŵŝŬŬĞŝŶŶĞŚŽůĚĞƌǀĞƐĞŶƚůŝŐĨĞŝůŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶ͕ǀĞƌŬĞŶƐŽŵ
ĨƆůŐĞĂǀŵŝƐůŝŐŚĞƚĞƌĞůůĞƌƵƚŝůƐŝŬƚĞĚĞĨĞŝů͘
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sĞĚƵƚĂƌďĞŝĚĞůƐĞŶĂǀĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚŵĊůĞĚĞůƐĞŶƚĂƐƚĂŶĚƉƵŶŬƚƚŝůƐĞůƐŬĂƉĞƚƐĞǀŶĞƚŝůĨŽƌƚƐĂƚƚĚƌŝĨƚŽŐŽƉƉůǇƐĞŽŵ
ĨŽƌŚŽůĚĂǀďĞƚǇĚŶŝŶŐĨŽƌĨŽƌƚƐĂƚƚĚƌŝĨƚ͘&ŽƌƵƚƐĞƚŶŝŶŐĞŶŽŵĨŽƌƚƐĂƚƚĚƌŝĨƚƐŬĂůůĞŐŐĞƐƚŝůŐƌƵŶŶĨŽƌĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚƐĊ
ůĞŶŐĞĚĞƚŝŬŬĞĞƌƐĂŶŶƐǇŶůŝŐĂƚǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚĞŶǀŝůďůŝĂǀǀŝŬůĞƚ͘
ZĞǀŝƐŽƌƐŽƉƉŐĂǀĞƌŽŐƉůŝŬƚĞƌǀĞĚƌĞǀŝƐũŽŶĞŶĂǀĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚ
sĊƌƚŵĊůĞƌĊŽƉƉŶĊďĞƚƌǇŐŐĞŶĚĞƐŝŬŬĞƌŚĞƚĨŽƌĂƚĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚƐŽŵŚĞůŚĞƚŝŬŬĞŝŶŶĞŚŽůĚĞƌǀĞƐĞŶƚůŝŐĨĞŝůŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶ͕
ǀĞƌŬĞŶƐŽŵĨƆůŐĞĂǀŵŝƐůŝŐŚĞƚĞƌĞůůĞƌƵƚŝůƐŝŬƚĞĚĞĨĞŝů͕ŽŐĊĂǀŐŝĞŶƌĞǀŝƐũŽŶƐďĞƌĞƚŶŝŶŐƐŽŵŝŶŶĞŚŽůĚĞƌǀĊƌŬŽŶŬůƵƐũŽŶ͘
ĞƚƌǇŐŐĞŶĚĞƐŝŬŬĞƌŚĞƚĞƌĞŶŚƆǇŐƌĂĚĂǀƐŝŬŬĞƌŚĞƚ͕ŵĞŶŝŶŐĞŶŐĂƌĂŶƚŝĨŽƌĂƚĞŶƌĞǀŝƐũŽŶƵƚĨƆƌƚŝƐĂŵƐǀĂƌŵĞĚ/^ͲĞŶĞ͕
ĂůůƚŝĚǀŝůĂǀĚĞŬŬĞǀĞƐĞŶƚůŝŐĨĞŝůŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶƐŽŵĞŬƐŝƐƚĞƌĞƌ͘&ĞŝůŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶŬĂŶŽƉƉƐƚĊƐŽŵĨƆůŐĞĂǀŵŝƐůŝŐŚĞƚĞƌĞůůĞƌ
ƵƚŝůƐŝŬƚĞĚĞĨĞŝů͘&ĞŝůŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶďůŝƌǀƵƌĚĞƌƚƐŽŵǀĞƐĞŶƚůŝŐĚĞƌƐŽŵĚĞŶĞŶŬĞůƚǀŝƐĞůůĞƌƐĂŵůĞƚŵĞĚƌŝŵĞůŝŐŚĞƚŬĂŶ
ĨŽƌǀĞŶƚĞƐĊƉĊǀŝƌŬĞƆŬŽŶŽŵŝƐŬĞďĞƐůƵƚŶŝŶŐĞƌƐŽŵďƌƵŬĞƌŶĞĨŽƌĞƚĂƌďĂƐĞƌƚƉĊĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚ͘
^ŽŵĚĞůĂǀĞŶƌĞǀŝƐũŽŶŝƐĂŵƐǀĂƌŵĞĚ/^ͲĞŶĞ͕ƵƚƆǀĞƌǀŝƉƌŽĨĞƐũŽŶĞůƚƐŬũƆŶŶŽŐƵƚǀŝƐĞƌƉƌŽĨĞƐũŽŶĞůůƐŬĞƉƐŝƐŐũĞŶŶŽŵ
ŚĞůĞƌĞǀŝƐũŽŶĞŶ͘/ƚŝůůĞŐŐ͗
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ŝĚĞŶƚŝĨŝƐĞƌĞƌŽŐǀƵƌĚĞƌĞƌǀŝƌŝƐŝŬŽĞŶĨŽƌǀĞƐĞŶƚůŝŐĨĞŝůŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶŝƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚ͕ĞŶƚĞŶĚĞƚƐŬǇůĚĞƐŵŝƐůŝŐŚĞƚĞƌĞůůĞƌ
ƵƚŝůƐŝŬƚĞĚĞĨĞŝů͘sŝƵƚĨŽƌŵĞƌŽŐŐũĞŶŶŽŵĨƆƌĞƌƌĞǀŝƐũŽŶƐŚĂŶĚůŝŶŐĞƌĨŽƌĊŚĊŶĚƚĞƌĞƐůŝŬĞƌŝƐŝŬŽĞƌ͕ŽŐŝŶŶŚĞŶƚĞƌ
ƌĞǀŝƐũŽŶƐďĞǀŝƐƐŽŵĞƌƚŝůƐƚƌĞŬŬĞůŝŐŽŐŚĞŶƐŝŬƚƐŵĞƐƐŝŐƐŽŵŐƌƵŶŶůĂŐĨŽƌǀĊƌŬŽŶŬůƵƐũŽŶ͘ZŝƐŝŬŽĞŶĨŽƌĂƚǀĞƐĞŶƚůŝŐ
ĨĞŝůŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶƐŽŵĨƆůŐĞĂǀŵŝƐůŝŐŚĞƚĞƌŝŬŬĞďůŝƌĂǀĚĞŬŬĞƚ͕ĞƌŚƆǇĞƌĞĞŶŶĨŽƌĨĞŝůŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶƐŽŵƐŬǇůĚĞƐ
ƵƚŝůƐŝŬƚĞĚĞĨĞŝů͕ƐŝĚĞŶŵŝƐůŝŐŚĞƚĞƌŬĂŶŝŶŶĞďčƌĞƐĂŵĂƌďĞŝĚ͕ĨŽƌĨĂůƐŬŶŝŶŐ͕ďĞǀŝƐƐƚĞƵƚĞůĂƚĞůƐĞƌ͕ƵƌŝŬƚŝŐĞ
ĨƌĞŵƐƚŝůůŝŶŐĞƌĞůůĞƌŽǀĞƌƐƚǇƌŝŶŐĂǀŝŶƚĞƌŶŬŽŶƚƌŽůů͘
ŽƉƉĂƌďĞŝĚĞƌǀŝŽƐƐĞŶĨŽƌƐƚĊĞůƐĞĂǀĚĞŶŝŶƚĞƌŶĞŬŽŶƚƌŽůůƐŽŵĞƌƌĞůĞǀĂŶƚĨŽƌƌĞǀŝƐũŽŶĞŶ͕ĨŽƌĊƵƚĨŽƌŵĞ
ƌĞǀŝƐũŽŶƐŚĂŶĚůŝŶŐĞƌƐŽŵĞƌŚĞŶƐŝŬƚƐŵĞƐƐŝŐĞĞƚƚĞƌŽŵƐƚĞŶĚŝŐŚĞƚĞŶĞ͕ŵĞŶŝŬŬĞĨŽƌĊŐŝƵƚƚƌǇŬŬĨŽƌĞŶŵĞŶŝŶŐŽŵ
ĞĨĨĞŬƚŝǀŝƚĞƚĞŶĂǀƐĞůƐŬĂƉĞƚƐŝŶƚĞƌŶĞŬŽŶƚƌŽůů͘
ĞǀĂůƵĞƌĞƌǀŝŽŵĚĞĂŶǀĞŶĚƚĞƌĞŐŶƐŬĂƉƐƉƌŝŶƐŝƉƉĞŶĞĞƌŚĞŶƐŝŬƚƐŵĞƐƐŝŐĞŽŐŽŵƌĞŐŶƐŬĂƉƐĞƐƚŝŵĂƚĞŶĞŽŐ
ƚŝůŚƆƌĞŶĚĞŶŽƚĞŽƉƉůǇƐŶŝŶŐĞƌƵƚĂƌďĞŝĚĞƚĂǀůĞĚĞůƐĞŶĞƌƌŝŵĞůŝŐĞ͘
ŬŽŶŬůƵĚĞƌĞƌǀŝƉĊŚĞŶƐŝŬƚƐŵĞƐƐŝŐŚĞƚĞŶĂǀůĞĚĞůƐĞŶƐďƌƵŬĂǀĨŽƌƚƐĂƚƚĚƌŝĨƚͲĨŽƌƵƚƐĞƚŶŝŶŐĞŶǀĞĚĂǀůĞŐŐĞůƐĞŶĂǀ
ĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚ͕ďĂƐĞƌƚƉĊŝŶŶŚĞŶƚĞĚĞƌĞǀŝƐũŽŶƐďĞǀŝƐ͕ŽŐŚǀŽƌǀŝĚƚĚĞƚĨŽƌĞůŝŐŐĞƌǀĞƐĞŶƚůŝŐƵƐŝŬŬĞƌŚĞƚŬŶǇƚƚĞƚƚŝů
ŚĞŶĚĞůƐĞƌĞůůĞƌĨŽƌŚŽůĚƐŽŵŬĂŶƐŬĂƉĞƚǀŝůĂǀďĞƚǇĚŶŝŶŐŽŵƐĞůƐŬĂƉĞƚƐĞǀŶĞƚŝůĨŽƌƚƐĂƚƚĚƌŝĨƚ͘ĞƌƐŽŵǀŝ
ŬŽŶŬůƵĚĞƌĞƌŵĞĚĂƚĚĞƚĞŬƐŝƐƚĞƌĞƌǀĞƐĞŶƚůŝŐƵƐŝŬŬĞƌŚĞƚ͕ŬƌĞǀĞƐĚĞƚĂƚǀŝŝƌĞǀŝƐũŽŶƐďĞƌĞƚŶŝŶŐĞŶŚĞŶůĞĚĞƌ
ŽƉƉŵĞƌŬƐŽŵŚĞƚĞŶƉĊƚŝůůĞŐŐƐŽƉƉůǇƐŶŝŶŐĞŶĞŝĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚ͕ĞůůĞƌ͕ĚĞƌƐŽŵƐůŝŬĞƚŝůůĞŐŐƐŽƉƉůǇƐŶŝŶŐĞƌŝŬŬĞĞƌ
ƚŝůƐƚƌĞŬŬĞůŝŐĞ͕ĂƚǀŝŵŽĚŝĨŝƐĞƌĞƌǀĊƌŬŽŶŬůƵƐũŽŶ͘sĊƌĞŬŽŶŬůƵƐũŽŶĞƌĞƌďĂƐĞƌƚƉĊƌĞǀŝƐũŽŶƐďĞǀŝƐŝŶŶŚĞŶƚĞƚŝŶŶƚŝů
ĚĂƚŽĞŶĨŽƌƌĞǀŝƐũŽŶƐďĞƌĞƚŶŝŶŐĞŶ͘ƚƚĞƌĨƆůŐĞŶĚĞŚĞŶĚĞůƐĞƌĞůůĞƌĨŽƌŚŽůĚŬĂŶŝŵŝĚůĞƌƚŝĚŵĞĚĨƆƌĞĂƚƐĞůƐŬĂƉĞƚŝŬŬĞ
ĨŽƌƚƐĞƚƚĞƌĚƌŝĨƚĞŶ͘
ĞǀĂůƵĞƌĞƌǀŝĚĞŶƐĂŵůĞĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƐũŽŶĞŶ͕ƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶŽŐŝŶŶŚŽůĚĞƚŝĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚ͕ŝŶŬůƵĚĞƌƚ
ƚŝůůĞŐŐƐŽƉƉůǇƐŶŝŶŐĞŶĞ͕ŽŐŚǀŽƌǀŝĚƚĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚŐŝƌƵƚƚƌǇŬŬĨŽƌĚĞƵŶĚĞƌůŝŐŐĞŶĚĞƚƌĂŶƐĂŬƐũŽŶĞŶĞŽŐŚĞŶĚĞůƐĞŶĞ
ƉĊĞŶŵĊƚĞƐŽŵŐŝƌĞƚƌĞƚƚǀŝƐĞŶĚĞďŝůĚĞ͘
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Del 2
AVFALL OG GJENVINNING
Del 2 av årsmeldingen er en tilbakemelding til kommunene

Husholdningsavfall – total mengde.

(eiere), myndigheter, samarbeidspartnere og andre interesserte i

Det er i 2021 håndtert 19.625 tonn husholdningsavfall gjennom

forhold til konkrete resultater i 2021. I henhold til Mål og

vårt system. En betydelig nedgang fra 2020 på 8%, og relativt likt

strategidokumentet for SØIR (vedtatt januar 2004) vil vi gjøre

med 2019 (19.490 t).

nærmere rede for resultatene på våre ulike fokusområder i 2021.

Restavfall levert gjenvinningsstasjonene har gått ned med 410
tonn (-33%), mens restavfall fra innsamlingen er redusert med 136

12 000

Tjenesteperspektivet dreier seg om å sørge for god or-

10 000

2015

2018

2019

19 625

2014

17 374

18 438

Brukerperspektivet fokuserer på å sikre kvalitet på våre tjenester,

17 665

14 000

18224

samfunnsutvikling,

16 000

15 556

De ulike perspektivene er:
Samfunnsperspektivet skal fokusere på vårt bidrag til ønsket

17 577

18 000

18 050

blir bevisstgjort våre mål.

21 565

Husholdningsavfall i tonn. Total mengde
20 000

19 490

eiere og andre interessenter, samtidig som vi innad i SØIR også

tonn (-2%).

19 385

spektivene skal tydeliggjøre SØIR sin aktivitet og mål for styre,

19 434

SØIR organiserer arbeidet sitt ut fra ulike perspektiver. Per-

ganisering og god ressursutnytting,
Organisasjonsperspektivet fokuserer på å øke kompetansen vår
og sørge for tilfredse medarbeidere, mens
Økonomiperspektivet skal sørge for økonomisk handlefrihet og

8 000
6 000
4 000

god økonomistyring.
2000

Selskapet arbeider kontinuerlig å få til bedre vilkår for avhending

0
2010 2011 2012 2013

2016

2017

2020

2021

av avfallsfraksjonene. Her følger en fremstilling av statistikken for
2021 samt en beskrivelse av noen aktiviteter gjennom året.

Det har vært en økning i antall grunngebyr i 2021 (på 188). Dette
avviker fra befolkningsendringen som har hatt en samlet nedgang
på 4 innb.
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Sortering og gjenvinning

Det er for 2021 en nedgang i avfallsmengde pr. innbygger på 9%

Kildesortering og materialgjenvinning har vært hovedgrunnlaget

i forhold til 2020. Dette samsvarer med den generelle nedgangen

for SØIRs avfallsstrategi siden oppstarten i 1996.

i avfallsmengde.

I 2020 ble 42 % av avfallet i SØIR-området samlet inn til materialgjenvinning. For 2021 ble materialgjenvinningen øket til 43%.
2 % av avfallet gikk til deponi, noe som har vært stabilt de siste
årene. Avfall til energiutnyttelse regnes som gjenvinning. Dette gir
en gjenvinningsgrad på 98 % for 2021.
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Resterende statistikk for avfall og gjenvinning

Fra 2020 til 2021 hadde vi den høyeste gebyrøkningen siden

SØIR skal tilrettelegge, og dermed sørge for at avfallsordningen

2002. Dette kom av at vi hadde et negativt selvkostfond for 2020

fungerer slik at våre abonnenter kan få levert avfallet sitt på en for-

som var beregnet å øke i 2021. Dette skjedde ikke, på grunn av

svarlig og miljømessig god måte. På denne måten kan SØIR og

økte verdier på fraksjonene og effektiv drift. Vi endte på et

abonnentene nå målsetningene som gjelder både nasjonalt og

tilnærmet 0-resultat for 2021. Det betydde at vi ikke behøvde å

lokalt.

øke gebyrene med like mye som vi hadde beregnet for 2022.

SØIR praktiserer felles driftsopplegg, like gebyr, samme service og

Tall fra KOSTRA (SSBs database - 2020 tall) ser ofte litt annerledes

tilrettelegging i alle kommunene. Derfor presenteres all statistikk

ut, og gir ikke et helt rett bilde for alle selskaper/kommuner. Det

samlet for SØIR-området.

er allikevel det beste sammenligningsgrunnlaget vi har selv om

Utviklingen i størrelsen på standard avfallsgebyr (140 l beholdere)

tallene spriker litt fra år til år

ser slik ut:
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SØIR har som mål å ha et nivå på renovasjonsgebyret som er likt

I følge KOSTRA-tallene fra 2020 er gjennomsnittlig gebyr for

eller lavere enn nærliggende og sammenlignbare renovasjons-

landet 37% høyere enn for SØIR. Gjennomsnittet for Hedmark er

selskaper, og lavere enn snittet for Norge. Sammenlignet med

18% høyere, og Oslo hele 112% høyere enn SØIR.

landet og fylket ligger vi fortsatt under gjennomsnittet. Vi ser at
SØIRs tall i KOSTRA harmonerer i utvikling med de faktiske. Det
kommer også klart fram at gebyrnivået har steget jevnt de siste
årene i Norge og Hedmark.

Renovasjonsgebyrer - Kostra (inkl. mva)

5000
4500
4000
3500
3000
2500
200
1500

NORGE

28

2021

2019

2020

2017
SØIR

2018

2016

2015

2014

2021

2020

2018

OSLO

2019

2017

2016

2015

2014

2020

HEDMARK

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2021

2020

2018

2019

2017

2016

0

2015

500

2014

1000

AVFALL OG GJENVINNING
Hytte og fritidsrenovasjon

som reflekterer opphevelse av restriksjonene under pandemien i

Renovasjon av hytter og fritidseiendommer er en del av den totale

2021 i forhold til 2020.

avfallsordningen i SØIR-området
I SØIR-området er det registrert over 10000 hytter og fritids-

På grafen under kan vi se hvordan sesongvariasjonene i

eiendommer. Av disse ligger over 7600 i Trysil kommune. 74% av

hytterenovasjonen forløper for fritidsrenovasjonen før og under

restavfallet fra fritidseiendommene kommer fra Trysil, allikevel er

pandemien gjennom sesongvariasjonene.

det mindre avfall pr. fritidseiendom der enn i Elverum og Åmot.

Det har helt klart vært en normalisering i sesongvariasjonen for
avfallsmengdene for 2021, og vi ser at den totale avfallsmengden

Restavfall fra fritidseiendommer og hytter var til sammen på ca

i Trysilfjellet/Fageråsen har gått ned. Den har økt for øvrige fritids-

2.401 tonn i 2021. Det er 222 tonn (10%) mer enn for 2020, noe

boliger.

Sesongvariasjon i fritidsrenovasjonen før og under Korona-pandemien
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Gjennomsnittlig avfallsmengde (kg) pr. hytte

Det vil bli etablert dypoppsamlere og containere for Glass- og
Metallemballasje, Papp og papir samt matavfall i tillegg til restavfall. Der det er store nok hyttekonsentrasjoner vil det etableres
returpunkter for alle fraksjonene. Der hyttene ligger mer spredt,
Trysil 232

Åmot 259

Elverum 274

Trysil 218

Åmot 214

100

Elverum 287

150

Åmot 196

200

Elverum 247

250

Trysil 267

300

vil oppsamlingspunktene bli etablerte ved veier de fleste må kjøre
for å komme hjem.
Som tidligere vist, må vi få bedre kildesortering. Det gjelder da
også fritidsrenovasjonen. Innsamlet restavfall fra fritidsboliger nå

50

utgjør 31% av restavfallsvolumet.
0
2019

2020

Hvis vi klarer å få ut 30% gjenvinnbare fraksjoner av fritidsavfallet

2021

vil det alene bringe oss opp på en gjenvinningsgrad på ca. 47%.
Det er helt klart at dette arbeidet er viktig for å nå gjenvinningsKildesortering for fritidsboliger

målene.

Vi har begynt med kildesortering i fritidsområdene. Resultatet vil
bli absolutt best med nedgravde løsninger der det er praktisk

Avfallsmengdene fra fritidsrenovasjonen har holdt seg forholdsvis

mulig.

stabile siden 2018. Åmot øker en del fra 2020. Det er gjennomført

Innsamlingsavtalen vi hadde fram til 2022, hadde ingen krav om

et omfattende arbeid med plassering av returpunktene for å for-

utstyr for tømming av Moloker i fritidsområder. Dette er derfor

hindre misbruk av næringsdrivende og fastboende. Returpunkter

tatt med i det nye anbudet for innsamling gjeldene fra 01.05.22.

med nedgravde løsninger for kildesortering vil være kostbare å

Det vil da bli muligheter for betydelig utbygging av Moloker for

flytte, så ved omfattende misbruk på slike steder må andre tiltak

kildesortering.

vurderes. F.eks kameraovervåkning, låste innkastluker osv.
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HVA SKJER MED AVFALLET?
I 2021 er de ulike avfallsfraksjonene behandlet/disponert på følgende måte:
Avfallsfraksjon

Håndtering/disponering i 2021

Restavfall

Levert via Eidsiva Bioenergi AS til energigjenvinning og Norsk Gjenvinning AS til deponi

Matavfall

Levert Mjøsanlegget AS. Produserer biogass til transportkjøretøy og biorest til jordforbedring

Hageavfall

Grovfraksjon i Trysil levert Eidsiva Bioenergi AS til fjernvarme i Trysil.
Resten blir til jord hos Nittedal Torvindustri AS

Papir & papp

Levert via Norsk Gjenvinning til materialgjenvinning

Plast

Levert via Grønt Punkt Norge. Gjenvinnes i Tyskland og Sverige

Treverk

Levert til Eidsiva Bioenergi AS Elverum. Kvernes og energigjenvinnes til fjernvarme i Elverum

Metall

Levert til Norsk Gjenvinning, materialgjenvinnes i Norge og utlandet.

EE-avfall

Levert til Metallco (Gjøvik) via Norsirk. Materialgjenvinnes hovedsakelig i Norge

Glass/småmetall

Levert til Syklus AS, materialgjenvinnes i Norge hvor glass i hovedsak går til gjenvinning og
Glasopor (lettfylling til f.eks. veier) og Glava-matter. Småmetall til nytt metall som f.eks. bildeler

Farlig avfall

Levert til Norsk Gjenvinning for gjenvinning/destruksjon i Norge. Brukes i stor grad til energi
for sementproduksjon.

Drikkekartong

Levert til Grønt Punkt Norge via Norsk Gjenvinning AS, materialgjenvinnes i Norge til ny papp

Tekstiler, klær

Levert til UFF, ombruk og gjenvinning
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AVFALL FRA NÆRINGSLIVET
SØIR har ingen eiendomsrett til avfallet fra næringslivet.

SØIR har fra 01.01.06 etablert et eget selskap – SØIR

Næringslivet er selv ansvarlig for å håndtere sitt avfall i

Næring AS – som leverer tjenester til næringslivet.

henhold til lover, regler og retningslinjer

Disse tjenestene leveres i konkurranse med andre aktører.
Sett ut fra at vi håndterer om lag 50% av alt avfall (fra hus-

Vi vet at også næringslivet jobber aktivt med sortering og

holdning og næringsliv) som oppstår i regionen, har vi et

gjenvinning av avfall. Ulike aktører innenfor næringslivet

godt grunnlag for å kunne tilby tjenester til næringslivet

er også viktige samarbeidspartnere for SØIR når det gjelder

som både er konkurransedyktig i forhold til pris og som er

tilbud og utvikling av nye løsninger innenfor avfalls-

basert på framtidsrettede løsninger når det gjelder miljø og

sektoren.

gjenvinning.
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