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VD HAR ORDET

Med människan i centrum
Vi befinner oss i skrivande stund mitt i den pågående
coronapandemin. En utmanade situation och ett läge
där vi behöver sansa oss, stanna upp, reflektera och
se ljusglimtarna och även blicka framåt mot den nya
verklighet som kommer efter detta.
I över fyra decennier har SÖRAB hanterat avfall
från både företag och kommuninvånare. Vi har gjort
en fantastisk resa. Från deponi och förbränning till att
sortera ut fraktioner, material och ytterligare förädla
vårt avfall till nya återvinningsbara råvaror.
Fortfarande förbränns mycket av det avfall som
samlas in. Förbränning är, och kommer vara, en viktig
del i en hållbar avfallshantering. Det blir energi av
avfallet men det som går att återvinna bör återvinnas.
Ur flera perspektiv borde vi kunna göra mer för både
människa, miljö och ekonomi.
SÖRABs vision är inriktad på att skapa en
avfallshantering för framtiden som utgår från system
anpassade efter människan och de resurser som finns
på vår jord. Människan ska inte anpassas för systemen.
Det kommer att finnas behov av kompletterande
lösningar på invånarnas villkor. Mobila tjänster är ett
sådant komplement.
För att kunna återvinna material krävs att avfallet är
sorterat och det är många fraktioner som våra invånare
och kunder måste sortera i. Vi vill ta fram ett framtida
system med en central och effektiv sortering som
underlättar för våra invånare och kunder. Ur soppåsens
innehåll vill vi effektivt vidaresortera i strömmar som får
ett värde och kan cirkuleras tillbaka och bli nya produkter.
Därmed kan vi bidra till att skapa ett resurseffektivt och
cirkulärt samhälle. För SÖRAB betyder resurseffektivitet
att ökade kostnader, som blir resultatet av ett mer
komplext centralt avfallshanteringssystem, kan täckas av
intäkterna för det material som sorteras ut samt minskad
mängd avfall till förbränning.
Ett konkret sådant system har möjliggjorts
genom samarbete med Stockholm Exergi i en

sorteringsanläggning för hushållsavfallet - den största
investeringen i miljö som SÖRAB någonsin gjort.
Samarbeten av detta slag har präglat 2019. Tillsammans
med SAVAB (Sundbyberg Avfall och Vatten) har
vi utvecklat ett vinnande koncept som vi kallar
Returpunkt, där återbruksgraden är över 90 procent.
Tillsammans med Käppalaverket har vi genomfört
ett projekt för rationell och säker slamhantering.
Tillsammans med SUEZ har vi samarbetat kring
omhändertagande av förorenade jordar och de
komplexa frågor som då uppstår. Vi samarbetar med
E.ON och Uppsala Vatten och Avfall för hantering av
vårt matavfall och säkerställer då att avfallet kommer
samhället till nytta som biogödsel och biogas.
Samtliga projekt är resurseffektiva för människan,
miljön och ekonomin.

”Vi vill ta fram ett framtida
system med en central och effektiv
sortering som underlättar för våra
invånare och kunder.”
Vårt samhälle förändras nu i flera olika avseenden
och framtiden är mer oviss än någonsin. Säkert är
dock att vi är på väg från en linjär till en cirkulär syn
på hur vi använder material. Allt mer material kommer
numera från avfall och avfall kommer alltid att behövas
tas om hand. Som alltid i en pågående omställning
präglas de första faserna av osäkerhet. Därför arbetar
SÖRAB i alla processer för att styra upp utvecklingen
och säkerställa att vi tillsammans arbetar i rätt riktning.
För SÖRAB innebär detta att leda utvecklingen för att
sätta människan i centrum.
Vallentuna i april 2020
Johan Lausing, VD
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SÖRABs 2019 I KORTHET

Anläggning med ny teknik,
våtmark och nedstängd ÅVC
2019 var ett händelserikt år för SÖRAB. Avtal undertecknades med Stockholm
Exergi för en ny eftersorteringsanläggning i Brista, en ny våtmark byggdes
på Löt, en ny styrelse valdes på årsstämman och Kvarnkullen stängde. Bland
annat. På följande sidor får du läsa om en del av det som SÖRAB
åstadkom under 10-talets sista år.

2019
Läs mer om
våtmarken på
sidorna 50–51.

SÖRAB prisat för
sitt arbete med
matavfall
I mitten av februari fick SÖRAB
och Johan Lausing motta ett
diplom från Biogasakademin.
SÖRAB fick diplomet för sitt
arbete med matavfall.
SÖRAB uppmärksammades
även för att bolaget är i
framkant när det gäller att ta
emot, komprimera och skicka
matavfall till behandling där
det blir biogas och biogödsel.
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Ny våtmark för bättre
vattenmiljö
I februari 2019 började arbetet med den nya
våtmarken på Löt. Våtmarken fungerar som ett extra
reningssteg till det färdigbehandlade vattnet som
SÖRAB släpper ut från vattenreningssystemet.
Dessutom kommer våtmarken att rena vattendraget
som passerar förbi anläggningen, ett vattendrag
som är rikt på fosfor och kväve från jordbruksmark.
Det innebär att fosforutsläppen i stort sett
neutraliseras. Vinsten blir en bättre vattenmiljö för
sjöarna Jälnan och Rösjön. Dessutom minskar
utsläppen av övergödande ämnen till Östersjön.

SÖRABs 2019 I KORTHET

Kvarnkullen
slog igen för
gott
I slutet av augusti
stängde SÖRAB
grindarna för gott på
Kvarnkullen ÅVC i
Sundbyberg. Avtalet
för markupplåtelse har förlängts i korta
omgångar de senaste åren då Kvarnkullen
ÅVC har varit en provisorisk lösning sedan
2006. Nu ska marken nyttjas till bland
annat Tvärbanans Kistagren och annan
bebyggelse.

SÖRABs mobila återvinnings
centraler fick en ny look
Efter tre och halvt år i drift så var det dags att
snygga till de tre mobila återvinningscentralerna
(inklusive lågflak) under våren 2019. Samtliga tre
stora moduler lackerades och försågs sedan med
nya loggor samt uppdaterad text på dörrarna.
– Det handlar ju om vårt varumärke så det
är viktigt att det ser snyggt ut när de kommer ut
till kommunerna och våra kunder, säger Peter
Jakobsson, SÖRAB.

Seminarium
för den nya styrelsen
Den 13 september arrangerades ett
tvådagarsseminarium för SÖRABs styrelse
i ”SÖRAB-ologi”. Seminariet hölls på Näsby
Slott i Täby och var ett seminarium för den nya
styrelsen som valdes på stämman i juni.
Läs mer om SÖRABs styrelse på sidorna
12–14 och 46.

Avtal för ny anläggning skrevs på
I april skrev SÖRABs VD Johan Lausing under avtalet
med Stockholm Exergi gällande den nya eftersorterings
anläggningen i Brista. Avtalet innebär att Stockholm Exergi
bygger en eftersorteringsanläggning som SÖRAB sedan
övertar och driftar.
SÖRABs VD Johan Lausing och Stockholm Exergis VD Anders Egelrud. →
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SÖRABs ARBETE GÖR SKILLNAD

UTVINNING
MATERIAL

Nya satsningar gav kliv
upp i avfallstrappan
SÖRAB strävar hela tiden efter att klättra i avfallstrappan. Många av bolagets projekt
genomförs i syfte att minska den negativa miljöpåverkan på vår jord. Under 2019
har SÖRAB gjort en rad förändringar i insamlingsverksamheten som bidragit till en
bättre miljö. Böcker bränns inte längre utan återvinns, lastpallar finns numera som en
fraktion på våra återvinningscentraler och cykelåterbruket har permanentats.
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SÖRABs ARBETE GÖR SKILLNAD

Insamlat planglas blir ölflaskor
och Nutellaburkar
Sedan en tid tillbaka har SÖRAB en ny fraktion på återvinningscentralerna vid
namn ”Fönster”. SÖRABs mål med fraktionen är att återvinna det planglas
som sitter i olika fönster. Men det är även okej att lägga annat glas i fraktionen.
Exempelvis bilrutor, dricksglas och glasskålar.
– Egentligen kan besökarna lägga allt glas som inte är kristall eller
värmebehandlat där. Självklart ska inte några förpackningar hamna i
fraktionen, säger Marcus Jäger, konceptutvecklare på SÖRAB.
Efter att besökarna har fyllt en fönstercontainer åker den till Löt för att
eftersorteras. Där tippas containern i en ficka och ramar, persienner med mera
sorteras bort i den mån det är möjligt.
– Vid en första anblick på högen med glas så kan den tyckas bestå av väldigt
mycket annat material än glas men då ska man veta att det krossade glaset är
väldigt litet och att det är mest träbitarna och det andra som syns.
I nästa steg lastas den sorterade fraktionen om och åker till Danmark.
Där silas glaset från föroreningar, tvättas och materialåtervinns till nya
glasprodukter som exempelvis ölflaskor och Nutellaburkar.
– Att vi nu har kunnat lyfta materialet inte bara ett utan i vissa fall två steg i
avfallstrappan till samma kostnad som tidigare är en jättestor miljövinst. Det är
något som vi på SÖRAB ska vara stolta över, säger Marcus Jäger.

Cykelåterbruket blev
permanent under 2019
Efter en testperiod blev SÖRABs cykelåterbruk permanent under
2019. Cykelåterbruket ger SÖRABs kunder möjlighet att lämna in
sin begagnade cykel, en cykel som sedan köps upp av Easy Recycling
som säljer den vidare efter renovering med reservdelar från andra
begagnade cyklar.
Möjligheten att lämna in sin förbrukade cykel på SÖRABs
anläggningar Hagby, Smedby och Stockby startade som ett
pilotprojekt 2018. Under testperioden samlades närmare 1 900 cyklar
in på de tre anläggningarna och av dessa tog Easy Recycling hand
om och återbrukade ungefär 1 300.
Marcus Jäger, konceptutvecklare på SÖRAB är nöjd med samarbetet:
– Det är bra att vi återbrukar cyklar eftersom det gör att vi kliver
uppåt i avfallstrappan med kostnadstäckning. Om man lämnar en
cykel till oss kan vi garantera att den kommer att återbrukas på något
sätt. Vi tar hand om allt material och tar därmed vårt ansvar som
miljö- och returbolag.
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SÖRABs ARBETE GÖR SKILLNAD

SÖRAB hjälper till
att höja värdet på
trasig textil

Böcker började
återvinnas istället
för att brännas

Under 2019 beviljades SÖRAB, tillsammans med
Emmaus Stockholm och stiftelsen Stockholm
School of Economics Institute for Research,
projektstöd från innovationsmyndigheten
Vinnova. Projektet syftar till att bidra till
en samhällsomställning till en cirkulär och
biobaserad ekonomi med fokus på textilier.
I Sverige går fortfarande en del av hushållens
textilier till förbränning vilket innebär ett stort
resursslöseri och en negativ påverkan på miljön.
Projektet syftar till att skapa förutsättningar
för att den offentliga och privata sektorn på
kommunnivå ska kunna samverka och gynna en
hållbar hantering av textilier. Målet är att hitta
verktyg som bidrar till en omställning till cirkulär
ekonomi som kommunerna kan använda sig av
och som ökar möjligheterna för aktörer att hantera
textilier på ett sätt som gynnar miljön.

Under 2019 förändrade SÖRAB sättet att ta hand
om insamlade böcker på återvinningscentralerna.
Istället för att bränna böckerna tog SÖRAB
istället beslutet att återvinna dem. Fraktionen
böcker och fraktionen blandat papper slogs ihop
till ”Böcker och blandat papper”.

Lastpallar samlas in för att lagas och renoveras
Under hösten 2019 tog SÖRAB fram en ny fraktion
på alla återvinningscentraler, nämligen ”Lastpall och
pallkrage”.
– Tanken med fraktionen är att vi ska komma ännu
längre upp i avfallstrappan och återbruka mer. Vi vill
ta vara på alla olika saker från containrarna, säger Peter
Jakobsson, SÖRAB.

och återbrukar det vi kan återbruka. Folk börjar få mer
och mer kunskap om återbruk.

Varför blev just lastpallar- och pallkragar nästa
fraktion?

– På Smedby går det riktigt bra. Där går det bäst. Det
börjar komma igång även på Hagby. Ju fler som får upp
ögonen för den nya fraktionen, desto bättre blir det.
Det är främst lastpallar som har samlats in hittills.

– Det finns en återbrukshistorik kring det eftersom
pallarna går att återvinna. Det blir också arbetstillfällen
eftersom pallarna lagas och renoveras. Och sen är det
bra för kunden, att de ser att vi tar hand om grejerna
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Vad händer med lastpallarna och pallkragarna
efter att de har samlats in hos SÖRAB?

– De samlas in till återförsäljarna som tillhandahåller
lastpallar. De kommer och hämtar upp dem.
Hur har insamlingen gått?

Är tanken att fraktionen är permanent?

– Ja, den finns numera på alla våra återvinningscentraler.

SÖRABs ARBETE GÖR SKILLNAD

Returpunkt Sundbyberg
hade under 2019:
17 861 besökare som
gemensamt lämnade in
26 000 kilo avfall. De
bar med sig 1,5 kilo
per besök.

Returpunkt Sundbyberg
En helhetslösning för storstadsbon utan bil
Under 2019 tog SÖRAB ett stort steg upp i avfallstrappan genom att öppna
Sveriges första Returpunkt. Returpunkt Sundbyberg invigdes i maj och
hade närmare 18 000 besökare fram till årsskiftet. Dessa besökare lämnade
gemensamt in 26 000 kilo avfall. Av detta var 5 900 kilo återbruk, och nästan allt
hittade en ny ägare igen.
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SÖRABs ARBETE GÖR SKILLNAD

Visionen med Returpunkt Sundbyberg var att det
skulle vara en ljus och fräsch lokal som inte andades
grovsoprum. Och läget skulle vara centralt. Det
visade sig att en bra lokal med bra läge fanns att tillgå
i Förvaltarens, Sundbybergs Fastighetsbolags, regi.
– Vi visste inte hur returpunkten skulle tas
emot men det har helt klart gått över förväntan. Vi
har nya besökare varje dag samtidigt som många
återkommer. Jag skulle säga att så gott som alla är
väldigt positiva, säger Marcus Jäger.
– Vi hade 95 procent konverteringsgrad på återbruket
under 2019. Det visar på att vi alla har saker hemma som,
även fast de inte används, faller någon annan i smaken,
säger Marcus Jäger, konceptutvecklare på SÖRAB.
SÖRAB vill med pilotprojektet Returpunkt, här
tillsammans med Sundbyberg Avfall och Vatten
(SAVAB), möta den framväxande urbaniseringen i
ägarkommunerna där allt fler flerbostadshus byggs.
– Det finns många utmaningar i vår region kopplat
till befolkningens förändrade sätt att bo på. Exempelvis
saknar många bil. Vi startade Returpunkt Sundbyberg
för att ge folk i närområdet möjlighet att lämna in
återbruk och grovavfall som uppstår i vardagen på ett
enkelt sätt. Returpunkten ger människor möjlighet att
gå ner och lämna in detta varje dag istället för att bygga
på hög i ett halvår. Det är extra roligt att vi får in så
mycket farligt avfall. För var hade det farliga avfallet
hamnat annars? Mest troligt hade småelektronik,
batterier och nagellack hamnat i soppåsen, säger
Marcus Jäger.
Förutom att vara en plats där saker byter ägare eller
lämnas in var tanken med Returpunkt Sundbyberg även
att den citynära återvinningscentralen i miniformat
skulle fungera som en mötesplats.
– Returpunkten ger människor en möjlighet att
umgås. Du kan gå ner hit, dricka en kaffe och prata lite
med vår personal eller andra besökare. Kanske hittar
du samtidigt något på återbrukshyllan som du vill ha,
säger Marcus Jäger.

”Jag tycker det underlättar
att återvinna och lämna in
farligt avfall. Jag slipper
hålla reda på de mobila
återvinningstiderna. Det är
guld värt! Tack! Jag tycker
verkligen att returpunkten ska
bli permanent!”
Besökare Returpunkt Sundbyberg

Vad är du mest stolt över med Returpunkt
Sundbyberg?

– Att vi har lyckats möta ett behov som har funnits
om att förebygga avfall citynära och att Returpunkt
Sundbyberg är en välbesökt kommunikationspunkt.
Dessutom är personalen fantastiskt duktig. Sen är
det kul att det planeras att öppnas returpunkter
framöver på andra håll i Sverige efter vår idé. Det
visar på att vårt konceptet uppskattas och ger
dessutom SÖRAB bättre branschrenommé. Vårt
namn och våra idéer betyder någonting och vi
blir lyssnade på. Vi har gjort någonting riktigt bra
som folk vill komma och titta på. Det är den stora
behållningen.
Vad tror du om möjligheten att det öppnar fler
returpunkter i SÖRAB-regionen?

Marcus Jäger,
konceptutvecklare SÖRAB.
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– Det ska bli spännande att se om våra
ägarkommuner är villiga att betala för att driva
returpunkter framöver. Lokaler centralt är inte
billiga i Stockholmsområdet. En viktig fråga
att ställa sig är vad avfallshantering får kosta.
Returpunktskonceptet är jättebra för miljön och
sådant kostar.

SÖRABs ARBETE GÖR SKILLNAD

93 %

av besökarna ger
Returpunkt Sundbyberg
högsta betyg.

”Grymt ställe, fyller flera
funktioner! Gör det kanske
lite ’tråkiga’ att återvinna både
roligare, enklare och viktigare!
Kanon och just helheten med
det som finns är suverän.”
Besökare Returpunkt Sundbyberg

Invigning den 24 maj 2019
Ett återbrukat band av tygremsor, som
hölls av Johan Lausing, VD SÖRAB och
Jan Jogell, VD Sundbyberg Avfall och
Vatten, klipptes symboliskt av de båda
samarbetsbolagens ordföranden Parisa
Liljestrand och Kajsa Adenbäck för att
förklara Returpunkt Sundbyberg öppnad.

Returpunkten är en stadsnära ÅVC i miniformat
där personer utan bil som bor centralt kan lämna
grovavfall och farligt avfall som uppstår ofta.
Förutom att lämna avfall kan en även lämna in
återbruk, ta med återbrukade prylar hem utan
kostnad och lappa och laga trasiga ägodelar.
Returpunkt Sundbyberg är en helhetslösning. Och
en mötesplats. Returpunkt Sundbyberg finns på
Landsvägen 62 i Sundbyberg och drivs av SÖRAB
i samarbete med SAVAB.
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STYRELSEN HAR ORDET

Styrelsemedlemmar
med hjärta och
ambitioner
SÖRAB fick en ny styrelse 2019. I samband med årsstämman på
SÖRABs huvudkontor i Vallentuna den 10 juni tackades gamla
styrelsemedlemmar av och nya hälsades välkomna. Två personer som
numera ingår i SÖRABs styrelse är Kajsa Adenbäck och Benkt Kullgard
och på följande sidor får du bekanta dig lite närmare med dem.
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Kajsa Adenbäck, (S), Sundbyberg, valdes in
som vice ordförande på årsstämman den 10 juni.
Var det en dröm som gick i uppfyllelse?
– Jag visste inte riktigt vad jag hade att vänta mig
men jag hade en förhoppning om att kunna ägna mig
åt erfarenhetsutbyte då jag har ett liknande uppdrag för
Sundbyberg Vatten och Avfall (ordförande) sen två år
tillbaka. Jag såg stora samordningsvinster. Eftersom
staden är delägare i SÖRAB och eftersom jag även har
kommunpolitiska uppdrag kan jag påverka direkt.
Hur har det första året varit?

– Hittills har jag en väldigt positiv bild av styrelse
uppdraget och vi har hittat ett bra samarbetsklimat
mellan varandra. Jag har lärt mig otroligt mycket. Vi
har haft bra workshops, bra arbetsutskottsmöten och
vår ordförande Parisa Liljestrand och vår VD Johan
Lausing med sina tjänstemän tar fram otroligt bra
underlag så att man förstår vad som gäller. Jag har
kommit in i det snabbt och fått en bra start.
Hur skulle du vilja beskriva SÖRAB?

– Det är ett bolag med gamla anor som ju har
funnits ett tag. Jag upplever att alla är måna om att det
avtal som är skrivet mellan ägarkommunerna ska vara
kvar. SÖRAB håller på att svänga mot ett modernt
bolag som är bra på att informera och jobba för att det
ska bli bättre för allt och alla hela tiden. Frågorna som
SÖRAB jobbar med är väldigt viktiga.
Vilket styrelseuppdrag är roligast?

– Jag värdesätter båda uppdragen högt men jag
brinner lite extra för de frågor som rör Sundbyberg och
stadens ambition att växa.
Vad intresserar dig med avfallsbranschen?

– Det är ett nytt område för mig men jag tycker
att det är väldigt spännande. Jag har alltid varit bra
på att sortera men nu får jag se branschen från andra
hållet. Jag får helheten kan man säga. Myterna lyfts
fram i ljuset och dementeras och det blir som ett slags
uppvaknande för mig. Numera vet jag att man tar
tillvara på det som går att återvinna och man gör det
på rätt sätt. Sedan jag blev vice ordförande i SÖRAB
har jag hållit en del föredrag för olika grupper. Jag
har fått verktyg för att kunna förmedla vad som gäller
och för att ge människor insikt. Jag älskar att vara en
fröspridare.
Hur ser ditt miljöintresse ut?

– Det har inte blivit större men det har blivit mer
medvetet sedan jag blev vice ordförande. Jag är mer
noggrann nu med min egen hantering av mitt avfall.
Ibland när jag lämnar vid FTIs insamlingsbehållare

brukar jag gå fram till folk och hjälpa
dem genom att exempelvis fråga
”hur tänkte du nu?”. Jag känner
mig mer säker numera.
Vad är du mest stolt över
under året som gått?

– Jag kan inte lyfta något
specifikt, däremot tror jag att
jag kommer känna stolthet när
vi får en ny återvinningscentral
i Sundbyberg, något vi verkligen
kämpar för. Det är den stora frågan
framöver, att lösa återvinningscentralkrisen i
Sundbyberg. En tanke vi bollar är att ersätta en ny ÅVC
med en till Returpunkt och i så fall göra den lite större
än nuvarande Returpunkt Sundbyberg.
Vad tycker du om Returpunkt Sundbyberg?

– Det är ett väldigt lyckat samarbete mellan SAVAB
och SÖRAB. Returpunkt Sundbyberg har fått ett
jättebra mottagande i Sundbyberg och alla lyfter att
det är ett så bra initiativ. Det är fantastiskt roligt. I och
med returpunktens framgångar tittar Sundbybergs stad
mer på handläggningar som rör miljö och återbruk
just nu. SÖRAB kan givetvis inte starta returpunkter
överallt men behovet av platser där det går att
återbruka är stort. Vi får se vad som händer.
Vad hoppas du på med 2020?

– Förutom en ny återvinningscentral i Sundbyberg
så vill jag arbeta mer med närliggande kommuner i
Stockholmsregionen och hitta bra sätt att samarbeta.
Även med kommuner som inte ingår i SÖRABregionen. Sen har vi ju plastsorteringen. Det är ett
jättestort projekt som jag tror kommer att ge mycket
ringar på vattnet. Jag hoppas att det faller väl ut. För min
egen del ser jag första året som en inskolningsperiod. Ju
mer information jag får, desto lättare är det att komma
med synpunkter och vara aktiv i styrelsearbetet. Min
högsta önskan är att sitta två mandatperioder så att man
verkligen kan checka av något som man fått kontroll
över innan man lämnar vidare.

Förutom att vara vice ordförande i SÖRAB
är även Kajsa Adenbäck ordförande för
Sundbyberg Avfall och Vatten, socialdemokratisk
fritidspolitiker med plats i kommunfullmäktige
i Sundbyberg och tjänsteman på Svenska
Kommunalarbetareförbundet.
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STYRELSEN HAR ORDET

Benkt Kullgard, (M), Sollentuna, valdes på
nytt in som ledamot i SÖRABs styrelse 2019.
Hur känns det att vara tillbaka?
– Jag tycker att det är väldigt roligt. Jag har ett stort
intresse av miljöfrågor och sophantering och i och med att
jag lämnade mitt uppdrag på Sollentuna Energi och Miljö
ville jag fortsätta med frågorna på ett annat sätt. Men
miljöfrågor är svårt. Ta bilbränslet som exempel. Ett
tag ska det vara etanol och sen är det diesel som gäller och
sen el. Däremot är det enklare att veta vad som är rätt och
fel när det gäller sophantering. Därför är det intressant.
Den information som går ut till folk behöver vara
handfast och begriplig och det tycker jag att SÖRABs
kommunikation är. SÖRAB gör det svåra enkelt.
Vad gör SÖRAB mer bra?

– Exempelvis avtalet för den nya eftersorterings
anläggningen med Stockholm Exergi. Jag gillar att
SÖRAB vill samarbeta med partners i området och det
man gör med sorteringen är enkelt och begriplig för
alla. Jag tänker även på Returpunkt Sundbyberg som
man byggde i tätbebyggelse. Det är ett väldigt intressant
test. Jag tror att det är framtiden även om det är förenat
med väldigt höga kostnader. Returpunkt Sundbyberg
visar på att det ska vara enkelt, tydligt och nära. Nästa
ställe i regionen där en returpunkt skulle kunna lämpa
sig väl är Väsjöområdet i Sollentuna. Det finns en stor
efterfrågan på en returpark i Sollentuna men planerna
måste synkas med utbygganden av förbifart Stockholm
eftersom lokalen planeras i ett område som påverkas av
utbyggnaden.
Hur står sig Sollentuna i avfallskonkurrensen?

– Vi har varit en föregångare när det gäller att
sortera ut matavfall och dessutom har vi taxor som gör
det lönsamt att göra rätt för sig. Det vi har haft problem
med är återvinningsstationerna, att de inte töms i tid.
Då blir det att folk ställer sopor vid sidan av istället.
När vi ber FTI hämta vid fler tillfällen blir det renare.
Hur ser ditt miljöintresse ut?

– I botten har jag alltid varit en person som värnar
om miljön. Det har jag haft med mig hela livet. Jag fick
rådet att köpa en liten bensinare med en liten motor som
inte drar så mycket sist jag köpte bil, så det gjorde jag.
Sen källsorterar vi, hustrun och jag. Råkar jag slänga en
plastförpackning fel blir det en diskussion direkt.
Vad är det som är intressant med
avfallsbranschen?

– Det som intresserar mig mest är att det ska vara
tydligt vad som gäller. Det ska inte vara komplicerat
utan enkelt och lättillgängligt. Folk vill göra rätt och
ska inte behöva känna osäkerhet inför om de verkligen
gör det eller inte.
Hur mår SÖRAB som bolag skulle du säga?

– Det är en positiv anda inom bolaget. Det verkar
som att folk trivs med sina arbetsuppgifter och tycker
det de gör är kul. Jag upplever att samma känsla finns
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inom styrelsen. Det finns ett
stort ansvarskännande och
även om vi fått uppdraget
som politiker finns ingen
politik inom styrelsen. Jag är
exempelvis inte klar med vad
alla har för partitillhörighet.
Vi har en gemensam strävan
om bolagets bästa och har
olika kompetenser som tillför
styrelsearbetet olika saker.
Hur ser du på SÖRABs utveckling de år du var
borta från styrelsearbetet (mellan 2014 och 2019)?

– Det har hänt väldigt mycket. Jag tänker bland annat
på de ambitiösa miljöprövningarna som har skapat
bättre möjligheter, att vi gör affärer på mer och mer
material, samarbetet med Stockholm Exergi, Returpunkt
Sundbyberg och Stockby Returpark. Det är en väldigt
positiv utveckling och det känns som att SÖRAB vill
fortsätta utvecklas.
Vad är du mest stolt över under året?

– Att det är bra stämning i styrelsen, bra
föredragningar och beslutsunderlag samt att vi har en
väldigt bra VD. Den årliga personalenkäten visar väldigt
positiva siffror och de nyanställningar man gör känns
rätt. SÖRAB skapar och utvecklar kompetens inom
företaget. Man är ett väldigt framtidsinriktat bolag och
anställer inte bara för att få den pågående verksamheten
att fungera utan även för att utveckla affärsidéerna.
Dessutom är SÖRAB verklighetsförankrat och satsar på
det som är rimligt och möjligt inom de begränsningar och
förutsättningar som finns.
Finns det något du/ni hade kunnat göra
annorlunda under 2019?

– Vi har inte tagit så hemskt många beslut, det kanske
har varit tre, men de som tagits tycker jag har varit bra. Vi
förvaltar vårt kapital på ett bra sätt och jag är nöjd med
att vi begärde en särskild genomgång för att se över vårt
kapital och vilka regler vi ska ha för kapitalförvaltning.
Vad hoppas du på med 2020?

– Det är tre stora frågor under 2020 som vi har fokus
på. Att ro i land den gemensamma avfallsplanen som
ligger ute på remiss, att byggkostnaderna har skjutit i
höjden vilket hindrar SÖRAB från att bygga ut i den
mån man skulle vilja och det som rör FTI. Jag tycker att
det borde finnas regionala företrädare som skulle kunna
hantera det FTI har ansvar för idag. Det skulle kunna
vara SÖRAB som har det ansvaret i vår region.
Benkt Kullgard är nämndordförande i valnämnden
i Sollentuna kommun. Han har tidigare suttit två
mandatperioder i SÖRABs styrelse (2006–2010
och 2010–2014). Mellan 2014–2018 var han
ordförande i Sollentuna Energi och Miljö.

AVFALLSPLAN 2021–2032

Målområden spikades
och utställning tog form
Arbetet med framtagandet av Avfallsplan 2021–
2032 fortsatte under 2019. Vid årets slut fanns
en färdig utställningsversion av planen redo
att skickas iväg på utställning runt om i
SÖRABs ägarkommuner.
Arbetet med planen började långt tidigare.
Nämligen redan 2016. Under fyra års
tid har avfallsplanens projektledare Åsa
Enström Garnström och olika grupper
från ägarkommunerna arbetat med att
lägga grunden för det som ska bli vår
regions nästa avfallsplan. Under 2018 tog
avfallsplanens projektgrupp, bestående
av medarbetare på kommunerna och SÖRAB,
fram målområden och påbörjade arbetet med
strategier för varje målområde. Under 2019 togs
nästa steg i framtagandet av en ny avfallsplan
genom att det färdiga materialet skickades ut till
SÖRABs nio ägarkommuner för tidig dialog.
Under den tidiga dialogen gavs politiker,
tjänstepersoner och externa intressenter
(exempelvis näringsliv och organisationer)
möjlighet att påverka avfallsplanens innehåll.
Den tidiga dialogen pågick under perioden
februari till och med april. Till de tidiga
dialogerna togs det fram informationsmaterial
i form av bland annat en film för att inspirera och
väcka intresse. Under sommaren reviderades sedan
avfallsplanen och kompletterades med huvudmål och
periodmål, texter och utredningar som inkluderades
i enlighet med lagstiftningen och kommunens
bestämmelser.
Under hösten skickades sedan gransknings
handlingen av Avfallsplan 2021–2032 in till
kommunerna som fick ta beslut om att ställa ut
avfallsplanen. Samtliga kommuner sa ja till detta.
Under våren 2020 ställs Avfallsplan 2021–2032 ut
i SÖRABs kommuner och internt på SÖRAB. Syftet
med utställningen är att kommuninvånarna, företag,
föreningar, intresseorganisationer, tjänstemän på
kommunen, kommunpolitiker och SÖRAB-anställda
ska kunna ta del av förslaget till ny avfallsplan och
sedan komma med synpunkter. Efter utställningen
ska avfallsplanens projektgrupp sammanställa alla

synpunkter som inkommit för att bedöma hur dessa ska
hanteras. Dessa måste bli klara senast i maj 2020 varpå
slutversionen av avfallsplanen rapporteras klar från
SÖRABs styrelse för att skickas till kommunerna för
beslut innan 2021.

Syftet med Avfallsplan 2021–2032 är att:
• Minimera negativ miljö- och klimatpåverkan

• Främja hållbara val
• Minimera avfallsmängderna
• Avfall är rätt sorterat
• Kretsloppen är giftfria
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Målområdena är följande:
1. System efter behov
För att möjliggöra cirkulära system för material och avfall krävs det strategisk
planering och en genomtänkt infrastruktur. System som är behovsanpassade och
tillgängliga möjliggör att material cirkulerar samt att avfall förebyggs. Det är viktigt
att systemen för material- och avfallsflöden är planerade och utformade på ett
miljömässigt hållbart sätt så att det blir lätt att göra rätt nu och i framtiden.

2. Avfall förebyggs
Avfallsmängderna minskas genom cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion.
Återanvändning finns tillgängligt för alla och genom att dela, laga, byta och låna
produkter minimeras avfallsmängderna och minskar mängden skadliga ämnen i
kretsloppet.

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

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

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

Avfallsplan 2021–2032
Avfallsplanen är ett strategiskt styrdokument
som anger riktningen för hur mängden avfall
och dess negativa miljöpåverkan ska minska i
SÖRAB-regionen. Enligt miljöbalken ska alla
kommuner i Sverige anta en avfallsplan. SÖRABkommunerna har i och med framtagandet av
Avfallsplan 2021–2032 för andra gången valt
att ta fram en sådan tillsammans, med SÖRAB
som samordnande part. Avfallsplan 2021–2032
har tagits fram i enlighet med Naturvårdsverkets
föreskrifter för framtagande av en kommunal
avfallsplan (NFS 2017:2). Samråd och förankring
har integrerats i arbetet med framtagande av planen
och har innefattat bland annat kontakter med
myndigheter, förtroendevalda och tjänstepersoner
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inom kommunen, företag, organisationer och
invånare. Avfallsplan 2021–2032 har ett tydligt
fokus på cirkulär ekonomi. Målen i avfallsplanen
blir styrande för hur kommunerna inom SÖRABregionen kommer att arbeta med avfallsfrågor under
perioden 2021–2032. Med Avfallsplan 2021–2032
vill kommunerna få ett bredare förhållningssätt till
avfallsplanering. Hela kommunen omfattas, alla
typer av avfall, samt även produkter som inte blivit
avfall än. Avfallsplan 2021–2032 ligger i linje med
FNs hållbarhetsmål, generationsmålet och de
nationella miljökvalitetsmålen.
Fem målområden har valts ut som de viktigaste
byggstenarna för en ökad cirkulär hantering av
avfall och material.

AVFALLSPLAN 2021–2032

Barn fick tycka
till om framtidens
avfallshantering
Barnkonventionen (FNs konvention om barnets
rättigheter) blev lag den 1 januari 2020. Det innebär
att det i alla beslut och åtgärder ska beaktas vad som
bedöms vara barnets bästa.
Som ett underlag till Avfallsplan 2021-2032 gjordes
en barnkonsekvensanalys där SÖRAB pratade med 200
barn och unga från ägarkommunerna för att höra deras
åsikter. Nedskräpning, återvinning och konsumtion var
områden som diskuterades.
Enligt barnkonsekvensanalysen vill barn och unga
vara delaktiga i att minska vårt avfall, eftersom det är
de som är nästa generation. Barn och unga vill också
ha en hårdare lagstiftning mot nedskräpning, de flesta
känner inte till att det redan är förbjudet att skräpa
ned. De vill lära sig mer i skolan om miljöfrågor, idag
tycker de att de får mer information om miljön via
sociala medier. Barnen som intervjuades tror också att
kändisar kan ha en stor påverkan på vårt beteende och
på vår syn på konsumtion. Minska plastanvändningen
är också viktigt enligt barnen i undersökningen. Många
har påverkats starkt av bilder på djur i havet som dött
på grund av plast. Flera har av den anledningen skaffat
metallsugrör och ett av barnen som intervjuades hade
tillverkat sitt egna sugrör av trä.
Enligt barnen borde det finnas fler papperskorgar
och återvinningsstationer i samhället och de får gärna
vara färgglada, positivt utformade och kanske ha ett
roligt ljud som spelas upp när man slänger sitt skräp.
Pant på fler material är också något som motiverar
enligt analysen, då man inte gärna ”slänger pengar”.

Barnen på bilden har inget med
barnkonsekvensanalysen att göra.

Amanda Carlberg,
kommunsamordnare SÖRAB.

Ny kommun
samordningstjänst
tillsatt
Under 2019 tillsattes en ny tjänst på
SÖRAB för att samordna arbetet mellan
bolaget och SÖRAB-regionens kommuner
och kommuntjänstemän. Den nya
kommunsamordnaren heter Amanda Carlberg.
– Arbetet handlar främst om att adressera
frågor som ligger utanför avfallsplanens
omedelbara sfär. Min roll är att vara en
samordnande kraft för att driva på det
gemensamma arbetet med att utveckla vår
kärnverksamhet – insamling av avfall inom
ramen för det kommunala ansvaret, säger
Amanda Carlberg.
Kommunsamordningstjänsten tillsattes för
att kommunerna i SÖRAB-regionen signalerat
en önskan om att kanalisera frågor som inte kan
hanteras inom ramen för avfallsplanen. Amanda
Carlberg arbetar med SÖRABs verksamhet
riktad till ägarkommunerna.
– Mitt huvuduppdrag är att sänka trösklar och
identifiera frågor som innebär ökade synergier
och ökat samarbete.
Amanda är bland annat ordförande i
avfallsplanens styrgrupp, samordnar arbetet med
producentansvarsfrågorna och stöttar arbetet
med nuvarande och kommande avfallsplan.
– Jag ser framför mig en region som blir mer
och mer synkad och där man framöver jobbar på
ett likartat sätt. Alla vinner på att hjälpas åt. Min
dröm är att harmonisera regelverk, föreskrifter
och taxor så att vi i ännu större utsträckning kan
dra nytta av varandras arbete och göra ännu fler
saker gemensamt.
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Stora projekt och
omprioriteringar
2019 var året då SÖRAB skulle få fler anläggningar
och även bygga ut nuvarande. Riktigt så blev det inte
när ekonomiska faktorer och platsbrist tyvärr satte
käppar i hjulet. Däremot togs beslut om att bygga en
eftersorteringsanläggning i Brista.
– Det största som hände under 2019 var avtalet
som skrevs med Stockholm Exergi angående
eftersorteringsanläggningen i Brista, säger Sten
Johansson, SÖRABs teknik- och utvecklingschef.
Under hösten 2019 började uppbyggnaden av
Stockholms första eftersorteringsanläggning och
arbetet väntas vara klart hösten 2020. Med hjälp av
infrarött ljus, så kallad NIR-teknik, kommer plast och
metall att sorteras ut från hushållens restavfall för att
materialet ska kunna återvinnas. Anledningarna till att
just plast och metall sorteras ut (i inledningen) är både
miljömässiga och ekonomiska. Den utsorterade plasten
kommer att skickas som en samlingsfraktion vilken
kommer eftersorteras ytterligare.
– Att besluta om att bygga anläggningen i Brista är
en väldigt stor investering för SÖRAB som kommer
få stora effekter och ändra vår verksamhet. Vi gör
den här satsningen i huvudsak av miljöskäl. Istället
för att bränna upp plast kan vi återvinna materialet,
inte allt men mycket. SÖRAB-regionens plockanalys
från 2018 visar att en tredjedel av restavfallspåsarna
innehåller förpackningar. Genom att bygga
eftersorteringsanläggningen kan vi hjälpa till med
detta, säger Sten Johansson.
Enligt Sten Johansson går arbetet med anläggningen
enligt plan och budgeten hålls.
– Det känns mycket bra. Det vi ska titta på framåt är
hur mycket energi det går åt på varje kilo återvunnen
plast. Det är intressant. Metallen kommer vi att
återvinna till hundra procent.
Vi behöver anpassa oss till de behov som finns

Förutom arbetet med eftersorteringsanläggningen
har fokus under 2019 legat på framtida returparker
i SÖRABs ägarkommuner. Det har varit svårt att
hitta mark och få tillstånd. I Sundbyberg tvingades
Kvarnkullen stänga och på grund av nyss nämnda
orsaker har ingen ny återvinningscentral eller returpark
kunnat byggas.
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Sten Johansson, teknik- och
utvecklingschef, SÖRAB.

Att jobba inom
avfallsbranschen i Stockholm
har ibland sina baksidor menar Sten
Johansson. Industriområdena försvinner allt mer till
förmån för bostäder och tomterna som finns bostadsnära
är ofta väldigt dyra och svåra att komma över.
– Jag känner en viss besvikelse över de höga priserna
som har gjort att vi fått pausa och omarbeta vissa förslag.
Det har lett till förseningar. Jag tror att vi måste börja
tänka nytt i framtiden. Många i vår region går mer och
mer åt att inte ha bil och vi behöver komma med nya
tjänster som exempelvis Returpunkt Sundbyberg. Vi
behöver anpassa oss till de behov som finns.
SÖRABs eftersorteringsanläggning i Brista
Stockholm Exergi kommer tillsammans
med SÖRAB utveckla en verksamhet för
avfallssortering i anslutning till Bristaverket. I en
ny sorteringsanläggning ska hushållens egen
sortering kompletteras med en automatiserad
sortering för att lyfta ut ännu mer av
återvinningsbara material innan avfallet går till
förbränning.
För att minska belastningen på planeten
och minska uttaget av resurser ur jordskorpan
så behövs en ökad cirkulation av olika
material. Idag innehåller det avfall som går till
energiåtervinning en del fossil plast (ungefär 15
procent). Denna plast bör materialåtervinnas
istället, vilket minskar behovet av ny plast
och samtidigt minskar koldioxidutsläppen
från avfallsförbränningen. Klimatnyttan med
att sortera ut en plastfraktion är väsentlig.
Varje ton plast som sorteras ut ger en
koldioxidutsläppsminskning med motsvarande
två ton. Plasten kommer sorteras ut med NIRteknik (Near Infra Red). Även metall kommer
att sorteras i anläggningen med magnet- och
virvelströmsseparator.

SÖRABs ANLÄGGNINGAR

Totalt beräknas
17 850 ton plast
sorteras ut varje år
i eftersorterings
anläggningen, liksom
2 520 ton metall.

”SÖRAB är den sista anhalten
för avfallet innan förbränning och
vi ska göra allt vi kan nedströms
för att så lite avfall som möjligt
eldas upp och istället återvinns.
Det ligger i vårt uppdrag som
miljö- och returbolag, och jag är
jätteglad att Stockholm Exergi
är vår samarbetspartner. De
är väldigt bra på att utveckla
anläggningsprocesser och
vi är väldigt bra på avfall. Vi
kompletterar varandra”, säger
SÖRABs VD Johan Lausing.

Under våren 2019 blev Hagby återvinningsanläggning
smyckat med tre konstverk. Konstverken skapades
i samband med en returskulpturtävling och ska stå
på den planerade returparken i Vallentuna när den
blir klar. Konstverken som föreställer ett sto, ett bi
och tre får är gjorda av det Göteborgsbaserade
konstnärsparet Jessica Vandoorn och Niklas Fännick.
Samtliga material som använts är återbrukade.
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Återvinning i fokus
1

Smedby Omlastning och återvinningscentral,
Upplands Väsby

Samlingspunkten i Upplands Väsby. Här säger alla att de åker till ”SÖRAB”. Kanske
för att den stora loggan på omlastningsstationen syns lång väg. Anläggningen består av
en omlastningsstation för restavfall och matavfall samt en återvinningscentral (ÅVC) för
insamling av hushållens grovavfall, bygg- och rivningsavfall, ris och kompost samt farligt
avfall. Även företag får lämna mindre mängder grovavfall, dock ej farligt avfall eller sten, jord
och betong. Bygg och rivningsavfall samt ris och kompost får företag lämna mot betalning.
Omlastningen öppnades 1983 och den ombyggda återvinningscentralen 2002.

Mottagna mängder 2019 (oml+åvc): 46 695 ton (exkl FA och El)

2

Görvälns återvinningscentral
och trädgårdsavfalls
mottagning, Järfälla

Anläggningen består av en återvinningscentral
(ÅVC) för insamling av hushållens grovavfall,
bygg och rivningsavfall samt farligt avfall. Det
finns en separat mottagning och hantering av
trädgårdsavfall. Även företag får lämna mindre
mängder grovavfall, dock ej farligt avfall eller sten,
jord och betong. Bygg- och rivningsavfalll samt ris
och kompost får företag lämna mot betalning.
Anläggningen öppnades 1997. Mark har under
året förvärvats i Stäketområdet i Järfälla. Tanken
är att en ny returpark ska etableras där och
ersätta Görväln på sikt.

Mottagna mängder 2019: 8 270 ton
(exkl FA och El)

2

Vallentuna

Upplands Väsby

1
6
Täby

Sollentuna
Järfälla

Danderyd

Sundbyberg

3

Kvarnkullens återvinnings
central, Sundbyberg

Anläggningen ersatte Brotorp återvinningscentral
2006 då den nya stadsdelen Ursvik började
byggas i Sundbyberg. Verksamheten avslutades
i slutet av augusti 2019 då bygget av tvärbanans
Kistagren skulle startas på platsen. SÖRAB
avetablerade ÅVC-verksamheten och återställde
marken. En ny returpark planeras i Rissne.
På Kvarnkullen kunde hushållen lämna
grovavfall, bygg- och rivningsavfall, ris och
kompost samt farligt avfall. Även företag fick
lämna mindre mängder grovavfall, dock ej farligt
avfall eller sten, jord och betong. Bygg- och
rivningsavfall samt ris och kompost fick företag
lämna mot betalning.

Mottagna mängder till och med aug
2019: 4 922 ton (exkl FA och El)
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SÖRABs ANLÄGGNINGAR

4

Returpunkt Sundbyberg

Ett nytt koncept som SÖRAB tagit fram. En
central, kvartersnära ÅVC i miniformat med fokus på
återbruk och avfallsförebyggande. Öppnade i slutet
av maj 2019 i samarbete med Sundbyberg Avfall och
Vatten.

Mottagna mängder 2019: 26 ton

7

Södergarn trädgårdsavfalls
mottagning

På Södergarn tas trädgårdsavfall emot från företag och
hushåll. Materialet delas upp i en komposterbar fraktion
för vidaretransport till rötning och jordtillverkning och en
grövre fraktion som flisas på plats innan vidaretransport
till energiutvinning.
SÖRAB övertog anläggningen från Lidingö stad 2002.

Mottagna mängder 2019: 3824 ton

5

Löt avfallsanläggning,
Vallentuna

En avfallsanläggning för mottagning, sortering,
deponering och behandling av avfall. Öppnades
1995. Sedan december 1996 drivs även en bergtäkt
inom området.
SUEZ Recycling AB bedriver som entreprenör
verksamhet för mottagning, sortering, behandling
och lagring av förorenade massor. Under året har
verksamheten för förorenade massor utökats i
enlighet med ändringstillståndet.
Genomförd sluttäckning av två deponietapper
slutbesiktigades under 2018 och godkändes i mars
2019.

Mottagna mängder 2019:
Mottaget icke farligt avfall: 64 448 ton
Mottaget farligt avfall: 9 543 ton
Mottagna förorenade massor: 167 127 ton varav
3 358 ton oljeslam.
Antal invägningar: 27 300 stycken (= i snitt 109/
arbetsdag)

6

8

Stockby returpark

Den första anläggningen som SÖRAB har byggt
utifrån det egna returparkskonceptet. En anläggning för
insamling av hushållens grovavfall, trädgårdsavfall, byggoch rivningsavfall och farligt avfall med stort fokus på
återbruk och en trevlig, inspirerande upplevelse.
Även företag får lämna mindre mängder grovavfall,
dock ej farligt avfall eller sten, jord och betong.
Bygg- och rivningsavfall samt ris och kompost får
företag lämna mot betalning.
Anläggningen öppnades 2016 och vann då
branschpris i kategorin Årets återvinningsanläggning.

Mottagna mängder 2019: 8 179 ton
(exkl FA och El)

9

Lidingö omlastning

I omlastningsstationen omlastas restavfall och
matavfall från hushåll på Lidingö.
SÖRAB övertog anläggningen från Lidingö stad 2012.

Mottagna mängder 2019: 8 268 ton

Hagby återvinningsanläggning,
Täby

Precis söder om Vallentunasjön har man hanterat
avfall sedan 40-talet. I folkmun kallas anläggningen
”Hagbytippen”, men själva tippen (deponin) stängdes
1995. Nu finns här en återvinningsanläggning
där hushålls- och verksamhetsavfall tas emot,
mellanlagras, omlastas och/eller förbehandlas. På
anläggningen finns även ett mellanlager för farligt
avfall.
Inom anläggningen finns en omlastningsstation för
restavfall och matavfall samt en återvinningscentral
(ÅVC) för insamling av hushållens grovavfall, byggoch rivningsavfall, ris och kompost samt farligt avfall.
Även företag får lämna mindre mängder grovavfall,
dock ej farligt avfall eller sten, jord och betong. Byggoch rivningsavfall samt ris och kompost får företag
lämna mot betalning. Trädgårdsavfall tas emot på en
egen öppen hårdgjord yta.

Mottagna mängder 2019: 192 116 ton
Antal invägningar: 97 624 st (= i snitt 286/arbetsdag)

Mobila återvinningscentralen
Med de ambulerande återvinningscentralerna
tar SÖRAB återvinningen närmare invånarna.
Till den kan hushållen lämna mindre grovavfall
samt farligt avfall och elektronik. Ställs upp på
strategiska platser i ägarkommunerna enligt ett
rullande schema.
Mottagna mängder 2019
Antal besök: 11 346 st
Mottagna mängder icke-farligt avfall: 267 ton
Mottagna mängder farligt avfall och el: 56,5 ton
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Kommunikation med
kunden och miljön i centrum
I början av 2019 delades Planering- och kommunikationsavdelningen i två delar.
Planeringsbiten, det vill säga kommunansvaret och avfallsplaneringen, hamnade
under Miljö och hållbarhet. I samband med förändringen blev Bea Tjärnhell
kommunikationschef med ansvar för intern och extern kommunikation, varumärket,
SÖRABs utbildningsinsatser med mera.
En hel del kommunikationsaktiviteter genomfördes
under året, bland annat detta:

SÖRAB i
sociala medier
Under 2019 blev SÖRAB
med sociala medier. Från och
med våren 2019 finns SÖRAB
numera på både Facebook, Instagram
och LinkedIn. Följ oss gärna!

Sortera matresten för sista gången
Under februari 2019 startade årets upplaga av Stockholms
läns kommuners gemensamma informationskampanj Sortera
matresten. 2019 var tredje och sista året kampanjen kördes.
Anledningen till att Sortera matresten uppkom är att
75 procent av Sveriges totala matavfall kommer från hushållen
och ungefär var fjärde matkasse vi bär hem kastas. I SÖRABkommunerna sorterar vi redan cirka 30 procent av vårt matavfall
men Sveriges nationella mål är högre. 50 procent av allt matavfall
i Stockholms län ska sorteras ut 2020. Kommunerna inom
Stockholms län erbjuder olika alternativ för matavfallssortering.
Det vanligaste är dock den bruna papperspåsen. Kraven är höga
och vi har ont om tid. För att nå målet behöver i stort sett alla
hushåll i Stockholmsregionen börja sortera sitt matavfall och där
är vi inte ännu. Diskussionen idag handlar mycket om matsvinn
och hur vårt val av mat kan påverka klimatet i positiv riktning.
En lika viktig fråga, som ofta glöms bort, är de rester som
matlagningen lämnar efter sig.
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Miljötrattar
populära på
Golfängen
Under Sveriges nationaldag
var SÖRAB på plats på
Sundbybergs mycket populära
återkommande nationaldags
firande på Golfängarna. SÖRAB
delade tält med SAVAB och
informerade om Returpunkt
Sundbyberg samt om miljötrattar.
En miljötratt för fett är en
tratt som skruvas på en vanlig
PET-flaska. När fettet svalnat
hälls det ner i flaskan som sen
går att slänga i restavfallet,
alternativt lämnas in på
återvinningscentralen.
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Plastbanta för ett mer hållbart
samhälle
I maj 2019 lanserade SÖRAB kampanjen
Plastbanta. Tanken med kampanjen var att
SÖRAB tillsammans med sina ägarkommuner,
skulle ta ett krafttag mot den onödiga
plastanvändningen och förhoppningsvis
skulle den leda till att regioninvånarna skulle
använda mindre plast i sin vardag och att
Stockholmsområdet skulle bli mer hållbart.
Plast är med sina unika egenskaper en
självklar del av våra liv, inom exempelvis
industrin och sjukvården, men den orsakar
också stora problem för vår miljö. En stor del
av världens alla plastföroreningar hamnar i
natur och hav och kommer främst från onödig
engångsplast. Syftet med Plastbanta var
att få fler människor att tänka till kring sitt
plastanvändande. Fokus låg på de plastgrejer
som är vanligt förekommande, dåliga för miljön
och som samtidigt inte gör vardagen nämnvärt
roligare eller mer praktisk.
– Genom att sluta använda dessa prylar
kan människor slå ett konkret slag för miljön,
utan någon stor uppoffring. Vi ville få upp
människors ögon för det, säger Sophie
Gunnarsson, kommunikatör på SÖRAB och
projektledare för kampanjen.
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Återvinningens dag
firades i Ekoparken

Över 400
studiebesökare
Under 2019 arrangerade SÖRAB
32 studiebesök med totalt 402
personer på de olika anläggningarna.
Den 22 maj välkomnades
en delegation från Tjeckiens
parlaments miljöutskott till Stockby
Returpark. De var på Sverigebesök
och har tidigare besökt Stockby
och ville nu återvända med detta
gäng. Det var en blandning av
politiker och tjänstepersoner.
Josefin Pucher, insamlingschef på
SÖRAB, höll i den guidade turen
och var nöjd efteråt.
– De var mycket imponerade
av hela vår verksamhet och av
Stockby. De tog många bilder
framför konstverken.
Den 22 oktober gästades
SÖRAB av en grupp nyinvandrade
ingenjörer som pluggar svenska
på SFI (Svenska För Invandrade).
Två gånger om året tar
kommunikationsavdelningen emot
dessa grupper. Studiebesöken
brukar ske på Hagby men hösten
2019 var det Löt som gästades.
– Besöken från SFI är alltid
oerhört intressanta och nyttiga.
Besökarna var så imponerade av
vilken ordning och reda det var, att
hela anläggningen genomsyrades
av fräschhet, säger Ylva Grill,
kommunikatör på SÖRAB.
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I samband med återvinningens dag
den 29 september arrangerade
SÖRAB ett event i Hagby Ekopark.
Besökarna bjöds på korv med bröd,
yoga, guidade fågelskådningsturer,
fiskdamm och mycket mer.
Väderprognosen ”varnade” för regn
och 11 grader men temperaturen steg
till sköna 16 grader under dagen och solen
tittade dessutom fram då och då. Många som
kom på besök hade sin hund med sig och för de som var intresserade
fanns Kerstin Anderberg, som har jobbat med rehab och friskvård för
hundar i 30 år, på plats för att hjälpa behövande med tips och råd.
De allra minsta hade möjlighet att fiska fiskdamm och i
avfallspåsarna som metades upp fanns bland annat äpple,
tandborste och russin. För den som ville gick det även att leka leken
”kasta rätt sopa i rätt hål”. Barnen, och deras vuxna, hade även
möjligheten att åka häst och vagn till toppen av Ekoparken och där
uppe väntade festis, kaffe och kaka. Personal från SÖRAB tog emot
besökarna vid entrén och informerade om plastbanta-kampanjen,
SÖRABs arbete och om återvinning. SÖRABs fågelgrupp höll
guidade turer för fågelintresserade besökare och dessutom hade
en ny lärslinga premiär i Ekoparken dagen till ära. Lärslingan ger
besökarna möjlighet att lyssna och lära om djur, natur, lakvatten,
omgivningarna, SÖRABs verksamhet och mycket mer. Detta genom
att med sin telefon skanna in olika qr-koder för att sen ta del av
förinspelade informationsinslag.

Europa och SÖRAB
minskade avfallet
I slutet av november 2019
arrangerade SÖRABs
kommunikationsavdelning
temaveckan Sundbyberg minskar
avfallet i Returpunkt Sundbyberg.
Aktiviteterna var en del av Europa
minskar avfallet-veckan och skedde
i samarbete med SAVAB.
Bland annat bjöds Returpunkt
Sundbybergs besökare på en föreläsning av Mattias Philipsson, VD
på Svensk plaståtervinning. Förutom Mattias fanns även SÖRABs
återvinningsexpert Mari Andersson på plats under veckan samt
SAVAB-personal som hjälpte besökare att laga trasiga kläder för
ett mer hållbart samhälle. Azar Jamalizadeh från Center skrädderi
och tvätt i Sundbyberg hjälpte till att sy om och laga kläder under
måndagen och söndagen och medlemmar från Gubbverkstan i
Sundbyberg ägnade fredagseftermiddagen åt att visa hur man på ett
enkelt sätt kan laga exempelvis trasiga möbler och föremål. Veckans
mest besökta programpunkt var lördagens leksaksbytardag där barn
och barnfamiljer kunde lämna in och ta med leksaker.

SÖRABs MEDARBETARE I FOKUS

Stolta medarbetare
SÖRAB har stolta och nöjda medarbetare. Det visar 2019 års
personalenkät. Frihet under ansvar, goda arbetskamrater och
trygghet är några parametrar som bidrar till de fina siffrorna.

SÖRABs medarbetare uppställda.

Hela 79 procent anser att stämningen är bra på
SÖRAB och 84 procent är stolta över att vara SÖRABanställda.
– Det är riktigt trevliga siffror, säger Annica
Norbäck, vice VD på SÖRAB.
Personalenkäten görs en gång per år och gång
på gång visar den att SÖRAB är en arbetsplats
där de anställda trivs och mår förhållandevis
bra. På minussidan finns en del stress och hög
arbetsbelastning.
– Oftast är det en kombination mellan fritid och
arbete som gör att medarbetarna känner stress. Det
gäller för oss chefer att vara medvetna om det i vårt
ledarskap och hjälpa till och prioritera. När det gäller
hög arbetsbelastning fortsätter vi att jobba med det
och ser redan nu positiva förändringar, säger Annica
Norbäck.
2008 var SÖRAB 25 anställda, idag är bolaget nästan
uppe i det dubbla med 40 anställda 2019. Och SÖRABs
vice VD ser ingen mättnad i anställningsgraden.
– Vi växer i takt med att vi utvecklar hela vår
verksamhet. Vi kommer fortsätta anställa under 2020
och då är det viktigt att ha strukturen på plats. Om vi
blir 50 om ett par år måste rutinerna sitta. Det ställer
krav på oss som arbetsgivare, säger Annica Norbäck.
Under 2019 har SÖRAB sett över hela HR-processen
som exempelvis rutiner, policys och mallar.

– Vi har alltid haft kollektivavtal men skillnaden nu
är att allt finns samlat i vårt verksamhetssystem. Alla
kan följa hela kedjan.
Under 2019 gjordes även detta:
• Extra fokus på kränkande särbehandling och
SÖRABs alkohol- och drogpolicy.
• Ett digitalt tidrapporteringssystem började
användas.
• Arbete med SÖRABs kompetensregister där
kompetenskrav för de olika tjänsterna finns
nedskrivna samt befattningsbeskrivningar där
ansvar och befogenheter finns dokumenterade.

Personal
Medeltal anställda
(årsarbetare) är för 2019
40, varav 23 kvinnor
och 17 män. 2018 var
det 37 anställda inom
SÖRAB, 20 var kvinnor
och 17 var män.
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Min arbetsplats

Namn: Mari Andersson
Yrkesroll: Kommunikatör
Avdelning: Kommunikation
Antal år på SÖRAB: Sju och ett halvt år, började i augusti 2012
Vad gör SÖRAB till en bra arbetsplats:
”SÖRAB har bra värderingar som jag delar och bolaget
jobbar med fler värden än bara vinstintresset. Jag uppskattar
det eftersom jag själv tror på värden som är högre än pengar
även om det kanske låter högtravande. Sen uppskattar jag att
vi strävar efter att se varandras lika värde och lyfta varandra
inom bolaget. Det finns en samsyn kring att se varandra som
likvärdiga människor och det känns väldigt viktigt för mig. Sist
men inte minst uppskattar jag att ledningen ger oss anställda
frihet under ansvar”.

Namn: Anders Carlsson
Yrkesroll: Drifttekniker
Avdelning: Drift och underhåll
Antal år på SÖRAB: Sex och ett halvt år, började den första juli 2013
Vad gör SÖRAB till en bra arbetsplats:
”Ordning och reda framförallt. Det är en säker arbetsplats och därmed
en bra arbetsplats. SÖRAB värnar om att man kommer hem hel från sitt
arbete varje dag men även att man sitter rätt vid sin dator och det går
inte att göra vissa saker utan att tänka på skyddsutrustning och liknande
först. Sen är det fantastiskt kul. Jag har haft förmånen att jobba med
massor av olika saker på SÖRAB och på den avdelning jag är på nu trivs
jag mer än någonsin. Alla blir glada när jag kommer till jobbet och det är
alltid uppskattat att hjälpa någon”.
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Arbetsbelastning
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Namn: Tomas Stegfeldt
Yrkesroll: Marknadschef
Avdelning: Marknad
Antal år på SÖRAB: Tjugofem år

Namn: Josefin Pucher
Yrkesroll: Insamlingschef
Avdelning: Insamling
Antal år på SÖRAB: Ett år

Vad gör SÖRAB till en bra arbetsplats:
”Det är så klart många saker som gör SÖRAB till en
bra arbetsplats, men det jag tycker är lite extra viktigt
är att man som anställd har möjlighet att vara med att
påverka och bidra i både stort som smått av det som
händer på företaget och inom vårt uppdrag. Det tror jag
i sin tur gör att man känner ett större engagemang och
mer glädje för det man gör. Sedan tror jag att företagets
flexibilitet, att få känna ansvar och att många nog känner
att man till stor del kan styra sitt eget arbete bidrar till
ens egna välmående och trivsel på arbetsplatsen”.

Vad gör SÖRAB till en bra arbetsplats:
”Jag tycker det är roligt att jobba här för att
ingen dag är den andra lik och det händer
något nytt hela tiden. Jag har jättekul på
jobbet varje dag. Vi har en stor möjlighet
att påverka och förbättra. Allt vi gör bidrar
till något bra oavsett om det gäller arbetet
med kundupplevelsen, arbetsmiljön eller
den faktiska miljön. Jag uppskattar även att
vi hela tiden tänker på hur vi kan förbättra
saker.
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Namn: Ove Hansson
Yrkesroll: IT-tekniker
Avdelning: Verksamhetsstöd
Antal år på SÖRAB: Åtta år, började i februari 2012
Vad gör SÖRAB till en bra arbetsplats:
”Styrkan med SÖRAB är att det är så många olika typer av
människor inom bolaget. Vi är många olika personligheter och
det känner jag att jag har utvecklats av. Förut jobbade jag på
en arbetsplats vars IT-avdelning bestod endast av IT-nördar
och det var de enda personerna jag träffade. På SÖRAB får
jag träffa många olika typer av personer i olika yrkesroller.
Jag är närmare människans behov av IT på SÖRAB och
nära verksamheten på ett helt annat sätt än på tidigare
arbetsplatser”.

Namn: Johanna Niburg
Yrkesroll: Kundmottagare
Avdelning: Förädling, Löt
Antal år på SÖRAB: Tre år, började i april, 2017
Vad gör SÖRAB till en bra arbetsplats:
”Jag trivs på SÖRAB eftersom jag har mycket kontakt med våra
kunder och trivs med serviceyrket. Sen är det bra arbetskamrater,
trevliga personer som jag har väldigt roligt med. På Löt, där jag
jobbar, är det mest utmanande de olika deponierna. Att veta var våra
kunder ska och varför. Sen tycker jag att det är roligt att jobba med
förorenade jordar eftersom mitt arbete gör skillnad”.

Nyckeltal personal
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ORGANISATION OCH LEDNING

SÖRABs ledningsgrupp består av Richard Cervin (produktionschef), Annica Norbäck (vice
VD), Beatrice Tjärnhell (kommunikationschef), Sten Johansson (teknik- och utvecklingschef),
Johan Lausing (VD), Tomas Stegfeldt (marknadschef) och Johanna Leback (miljöchef).
Här på studiebesök hos Borås Energi och Miljö.

Organisation
VD

Verksamhetsstöd

Miljö och
hållbarhet

Kommunikation

Teknik och
utveckling

Produktion

Marknad

Hagby, Förädling

Löt, Deponi

Insamling

Drift och
underhåll
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ÅRSREDOVISNING 2019

Förvaltningsberättelse
Verksamhetens art och inriktning

Ägarförhållanden

SÖRAB bildades år 1978. Bolagets verksamhet
omfattar uppförande och drift av regionala
avfallsbehandlingsanläggningar, insamling, behandling
och bortforsling av avfall samt konsultverksamhet i
avfallsfrågor åt bolagets ägare.

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

Bolaget äger och driver två stora återvinnings
anläggningar i norra Storstockholm, Hagby i Täby
kommun och Löt i Vallentuna kommun samt fem
stycken återvinningscentraler i regionen.

Ledamöter:

Suppleanter:

Kommun:

Parisa Liljestrand (M) ordf

Jaana Tilles (S)
Hans Ahlgren (L)

Vallentuna

Johan Algernon (M)
Johanna Hornberger (M)

Leo Smidhammar (M)

Danderyd

Björn Falkeblad (M)

Solveig Byberg (S)

Järfälla

Antonia Gibson (M)

Carl-Johan Schiller (KD)

Lidingö

Magnus Nilsson (M)

Terence Hales (MP)

Solna

Benkt Kullgard (M)

Gerry Johansson (L)

Sollentuna

Johannes Wikman Franke (C)

Ali Kashefi (S)

Kajsa Adenbäck (S) vice ordf

Tomas Kreij (KD)

Upplands Väsby
Sundbyberg

Styrelsens möte föregås av en ordförandeberedning där
Parisa Liljestrand och Kajsa Adenbäck deltar.
På årsstämman 2019 valdes till bolagets revisor
revisionsbolaget Deloitte AB med auktoriserade
revisorn Therese Kjellberg som huvudansvarig
revisor. Till lekmannarevisorer valdes Inge Telander,
Danderyd samt Johan T Sterndal, Solna med personliga
suppleanter Lars Skoglund, Lidingö och Staffan Modig,
Vallentuna.
Verkställande direktör har varit Johan Lausing.
30

Bolagets styrelse har sedan årsstämman 2019 utgjorts
av nedanstående nio personer varav fyra är kvinnor.

Täby
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har under perioden planerat verksamheten
utifrån den övergripande affärsplanen, Affärsplan
2019–2021 och utifrån avdelningsspecifika
verksamhetsplaner. Samtliga mål i Affärsplanen är
uppföljda och kommenterade.
Arbetet ur ett varumärkeshänseende har fortsatt med
utomordentlig tydlighet, bland annat genom olika
samarbetsprojekt. Ett projekt med Savab, Sundbybergs
avfall och vatten AB, har resulterat i en ny Returpunkt
i Sundbyberg. Den mobila ÅVC:n fortsätter att samla
in avfall på olika platser i ägarkommunerna varje
vardagkväll och nu också på vissa helger. Bolaget
har också under året deltagit på företagsdagar,
seminariedagar och liknande i syfte att informera om
och visa vår verksamhet.
Under året har SÖRAB reviderats utifrån Miljö- och
kvalitetscertifieringen. Bolaget har också representerat
sig på universitets- och högskoledagar vilket medgett
5 stycken examensjobb under 2020.
Returparken i Stockby står som konceptförebild
för bolagets strategiska inriktning till att bvgga nya
Returparker, nära invånarna. Platser för avfall är en
väsentlig del i bolagets strategiska arbete. Bolagets
ambition att fortsätta söka mark för att bygga nya
Returparker och initiera det nya konceptet med
Returpunkter har utvecklats för kommuninvånarnas
bästa. Tyvärr har ersättningsplatser för nedlagd
ÅVC inte kunnat färdigställas i tid varför planen
för Returparker omprioriterats och försenats.
Även det rådande marknadsläget för bygg- och
installationsprojekt är överhettad och priserna långt
över de adekvata kalkyler som tagits fram.
Bolaget är en beställarorganisation och genomför
regelbundet konkurrensutsättning av den operativa
driften av anläggningarna. Flera upphandlingar har
genomförts under året. Bolaget har en väl fungerande
avtalskatalog. Utifrån marknadens prissättning
av funktioner relaterade till avfallshanteringens
behandling och förädling har ett arbete påbörjats i
syfte att se över möjligheten att ta över vissa väsentliga
funktioner i egen regi.
Det viktigaste samarbetet med ägarkommunerna
sker genom den gemensamma Avfallsplanen. Bolaget
har i uppdrag att ta fram Avfallsplanen 2021–2032
tillsammans med ägarkommunerna. Planen avlämnades
för remissförfarande till kommuner och allmänhet i
slutet av 2019. Den befintliga planen fram till 2021
drivs vidare projektorienterat vilket medfört att
styrgruppen för Avfallsplanen beslutar och prioriterar

de aktiviteter som ska genomföras och som leder till
Avfallsplanens måluppfyllelse.
Bolaget har under året beställt uppförande av en
sorteringsanläggning för eftersortering av restavfall.
Sortering kommer att ske, med hjälp av infrarött ljus
och sorterar på typ av material. I första hand kommer
plast och metall att sorteras ut. Anläggningen är
en kraftig miljöekonomisk åtgärd som syftar till att
påverka och minska den avfallsförbränning som kostar
ägarkommunerna mest pengar. Dessutom blir det
avfallsbränsle som kommer att förbrännas att vara
fossilfritt. Anläggningen är en del i bolagets strävan
att hitta nya fraktioner att sortera ut och återvinna
materialet istället för att förbränna det.
Nya typer av fraktioner som samlas in och används som
nytt material istället för att förbrännas eller deponeras till
förfång för ekonomi och miljö, är planglas, cyklar och
lastpallar.
Under 2019 hade SÖRAB ca: 400 studiebesökare på
anläggningarna. Drygt 2 000 skolbarn i regionen har fått
avfallsutbildning av SÖRAB. Bolaget har fortsatt deltagit
i SFI-verksamheten och genomfört utbildningar till fler
tjänstemän i ägarkommunerna.
Under året har bolaget genomfört krisövning
med personal ingående i krisledning och utbildat
beredskapsorganisationen.
Ingen större omgivningspåverkan har drabbat bolaget
under året. Bolaget har dock noterat att hushållens
avfall har minskat märkbart. Oaktat att matavfallet
har ökat ser det ut som att trenden hittills är lyckad:
mindre restavfall och mer matavfall. Det bidrar också
till att förbränningskostnaderna minskar. Matavfall och
förpackningar ska sorteras ut från restavfallspåsen.
SÖRAB har hanterat bränslesäsongen på ett adekvat sätt
och tagit hand om de avtalsleveranser man förbundit sig
till med mindre avvikelser. Mindre avsättningsproblem
har uppstått och hanterats.
Totala mängderna återvunnet material, inkluderat
verksamhetsavfall, har under året uppgått till
261 245 ton (2018: 243 544 ton).
Tillstånds-eller anmälningspliktig verksamhet
enligt miljöbalken

Verksamheten är i allt väsentligt tillstånds- och
anmälningspliktig och regleras av miljölagstiftningen.
Vår tillståndsplikt avser drift av deponi, återvinnings
anläggningar och omlastningsstationer. Påverkan på
miljön sker främst genom utsläpp till vatten och luft.
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Under 2019 har tre stycken personer slutat i bolaget.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

I nuläget bedöms inga särskilda risker eller osäkerheter
för verksamheten föreligga. Bolaget har under Q1 2020
att hantera pandemiska utmaningar och har adekvat
beredskap och kontroll på utvecklingen.
Personal

2019 rekryterades fem personer till bolaget – en
avtalscontroller, en kommunsamordnare, en miljöoch kvalitetsledare, en redovisningsansvarig och en
miljöspecialist. En av dessa är ersättningsrekrytering
och en av dem är ett vikariat.

På SÖRAB är alla medarbetare och entreprenörer
involverade att skapa ständiga förbättringar. Idéer
och förslag på sådant som kan bli bättre för miljön,
våra kunder, medarbetare eller ekonomin rapporteras
in i ett digitalt system. Under 2019 inkom många
förbättringsförslag varav många kunnat bedömas,
prioriterats och genomförts.

UTVECKLING AV VERKSAMHET, STÄLLNING OCH RESULTAT
(TKR)
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat e. finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (1)
Avkastning på eget kapital (2)
Avkastning på totalt kapital

(3)

Medelantal anställda

2019

2018

2017

2016

2015

276 590

286 320

314 393

271 364

245 845

-5 250

21 427

50 692

16 389

6 963

-2 683

38 261

57 431

19 485

11 914

510 937

429 770

395 916

355 577

341 114

46,1 %

55,1 %

52,4 %

45,8 %

43,6 %

0,5 %

11,0 %

21,8 %

8,7 %

4,9 %

-0,4 %

9,3 %

15,3 %

5,6 %

3,6 %

40

37

35

34

32

Justerat eget kapital/Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med
avdrag för uppskjuten skatteskuld.
(2)
Årets resultat/Genomsnittligt justerat Eget kapital
(3)
(Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader)/Genomsnittlig balansomslutning
(1)

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (TKR)
Aktiekapital Reserv fond
Belopp vid årets ingång

12 000

Balanserad vinst

Årets resultat

Summa

138 679

24 544

181 223

24 544

-24 544
1 179

0
1 179

163 223

1 179

182 402

6 000

Vinstdisposition enligt beslut
vid årsstämma
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

12 000

6 000

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION (KR)
Till årsstämmans förfogande:

balanserade vinstmedel
årets vinst

163 222 803
1 178 931
164 401 734

Styrelsens förslag:

i ny räkning balanseras

164 401 734
164 401 734

Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar,
kassaflödesanalys samt noter. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor där ej annat anges.
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Resultaträkning (tkr)
NOT

2019

2018

Nettoomsättning

4

276 590

286 320

Övriga rörelseintäkter

5

Rörelsens intäkter
7 051

9 817

283 641

296 137

6,7

-237 258

-227 836

8

-35 568

-32 420

12–15

-15 364

-14 332

-701

-122

-288 891

-274 710

-5 250

21 427

1 668

18 404

-

-1 566

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och
liknande intäkter

9

Nedskrivning kortfristig placering
Återföring av nedskrivning kortfristig placering

1 566

Räntekostnader

Resultat efter finansiella poster

-668

-4

2 566

16 834

-2 684

38 261

Bokslutsdispositioner

10

3 988

-6 189

Skatt på årets resultat

11

-125

-7 528

1 179

24 544

Årets resultat
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Balansräkning (tkr)
TILLGÅNGAR

NOT

2019-12-31

2018-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

12

90 810

60 789

Markanläggningar

13

39 637

39 942

Maskiner och andra tekniska anläggningar

14

115 473

42 826

Inventarier, verktyg, installationer

15

2 167

2 077

Pågående nyanläggningar

16

Summa anläggningstillgångar

19 596

2 628

267 683

148 262

267 683

148 262

60 000

-

694

1 285

54 019

66 283

2 021

269

Omsättningstillgångar
Långfristiga fordringar

17

Lager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Skattefordran

14 098

1 133

5 078

4 605

75 216

72 290

100 346

98 434

6 998

109 499

Summa omsättningstillgångar

243 254

281 508

SUMMA TILLGÅNGAR

510 937

429 770

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar
Kassa, bank

34
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Fortsättning Balansräkning (tkr)
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

NOT

2019-12-31

2018-12-31

12 000

12 000

6 000

6 000

18 000

18 000

163 222

138 678

1 179

24 544

164 401

163 222

182 401

181 222

20

Bundet eget kapital
Aktiekapital (12 000 aktier)
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital
Skulder
Obeskattade reserver

21

67 288

71 276

Avsättning återställning deponier

22

118 021

118 056

Långfristig skuld

23

70 000

-

59 047

43 304

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder

5 300

5 414

8 880

10 498

73 227

59 216

Summa skulder

328 536

248 548

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

510 937

429 770

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24

35

ÅRSREDOVISNING 2019

Kassaflödesanalys (tkr)
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

NOT

2019

2018

-2 683

38 261

12–15

15 364

14 332

22

-35

1 084

Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Avsättning återställning deponier
Förlust/vinst vid avyttring av inventarier
Betald skatt

913

-273

-13 090

-10 097

469

43 307

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital
Minskning/Ökning varulager

591

-69

Minskning/Ökning fordringar

10 039

485

Minskning/Ökning leverantörsskulder

15 743

3 541

Minskning/Ökning övriga skulder

-1 732

-68

Kassaflöde från den löpande verksamheten

25 110

47 196

Investeringsverksamheten
Ersättning sålda inventarier
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

12–16

Kassaflöde från investeringsverksamheten

730

480

-136 429

-20 355

-135 699

-19 875

Finansieringsverksamheten
Långfristiga fordringar

17

-60 000

0

Långfristiga skulder

23

70 000

0

10 000

0

Årets kassaflöde

-100 589

27 321

Likvida medel vid årets början

207 933

180 612

Likvida medel vid årets slut *

107 344

207 933

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

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

Söderhalls Renhållningsverk AB med
organisationsnummer 556197-4022 är ett aktiebolag
registrerat i Sverige med säte i Vallentuna kommun.
Företagets verksamhet omfattar byggnation och
drift av regionala avfallsbehandlingsanläggningar,
insamling, behandling och bortforsling av avfall samt
konsultverksamhet i avfallsfrågor åt bolagets ägare.
Not. 2 Redovisnings- och värderingsprinciper

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554)
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).
Följande värderings- och omräkningsprinciper har
tillämpats i årsredovisningen:
Materiella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna redovisas till
anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga
avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas
nyttjandeperiod. Då skillnaden i förbrukningen av en
materiell anläggningstillgång betydande komponenter
bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa
komponenter.
Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande:
Byggnader
Omlastningsstationer, avfallsanläggningar
5%
Returparker
3,3%
Fastighet Löt 2:1
2%
Markanläggningar
Anskaffningar före 1/7 1990 5% på 75% av 		
anskaffningsvärdet
Anskaffningar efter 1/7 1990 3,3%–20% av 		
anskaffningsvärdet
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Containrar
Inventarier, verktyg och installationer
Datorer, bilar

5%–10%
10%–20%
5%–20%
20%

Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda
avskrivningar redovisas som bokslutsdisposition.
Det redovisade värdet för en materiell
anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid
utrangering eller avyttring, eller när inte några framtida

ekonomiska fördelar väntas från användning eller
utrangering/avyttring av tillgången eller komponenten.
Den realisationsvinst eller realisationsförlust som
uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller
en komponent tas bort från balansräkningen redovisas i
resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig
rörelsekostnad.
Varulager

Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip,
d v s till det lägsta av anskaffningsvärde och
verkligt värde.
Likvida medel

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

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

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

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

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

Leasing

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

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

Inkomstskatter

Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och
uppskjuten skatt.
• Aktuell skatt – Aktuell skatt beräknas på det
skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt
resultat skiljer sig från det redovisade resultatet
i resultaträkningen då det har justerats för ej
skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader
samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga
eller avdragsgilla i andra perioder. Aktuell
skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som gäller
per balansdagen.
• Uppskjuten skatt – Uppskjuten skatt redovisas på
temporära skillnader mellan det redovisade värdet
på tillgångar och skulder i de finansiella rapporterna
och det skattemässiga värdet som används vid
beräkning av skattepliktigt resultat. Obeskattade
reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld.
Uppskjuten skatt beräknas baserat på de skattesatser
och skatteregler som har beslutats före balansdagen.
• Aktuell och uppskjuten skatt för perioden – Aktuell
och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad
eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är
hänförlig till transaktioner som redovisats direkt
mot eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten
direkt mot eget kapital.
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• Leasetagare – leasingavgifter vid operationella
leasingavtal kostnadsförs linjärt över
leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt
sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta
över tiden.
• Leasegivare – leasingintäkter vid operationella
leasingavtal intäktsförs linjärt över leasingperioden,
såvida inte ett annat systematiskt sätt bättre
återspeglar hur de ekonomiska fördelar som hänförs
till objektet minskar över tiden.
Intäktsredovisning

Försäljningen omfattar mottagning, avsättning och övriga
tjänster.
Försäljningen redovisas netto efter moms, punktskatter
och rabatter.
Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt och när huvudsakligen alla risker
som är förknippade med ägandet övergått till köparen
från säljaren, vilket normalt inträffar i samband med
mottagning eller leverans. Intäkter från försäljning av
tjänster redovisas när tjänsten är utförd.
Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt
följande:
• Hyresintäkter – periodiseras i enlighet med
hyresavtal.
• Ränteintäkter – i den period ränteintäkten avser.
• Erhållen utdelning – när rätten att erhålla utdelning
bedöms som säker.
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Not. 3 Viktiga uppskattningar och bedömningar

Kundfordringar

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

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

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

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

Eventualtillgång

På Löts avfallsanläggning fanns på balansdagen
lagerhållet avfall för vilket bolaget har erlagt avfallsskatt
i enlighet med Lagen (1999:673) om skatt på avfall. I
överensstämmelse med nämnda lag och i enlighet med
sedan många år tillämpad och väl känd praxis kommer
bolaget att kunna göra framtida skatteavdrag för material
som körs ut ifrån anläggningen, 7,3 Mkr (10,3 Mkr), samt
för material som används i permanenta konstruktioner
inom anläggningen, 27,1 Mkr (14,4 Mkr). För hela
mängden lagrat material som skall nyttjas som bränsle
eller materialåtervinnas kommer skatteavdrag att göras
under 2020. För lagrad mängd material vilket kommer
att användas i konstruktioner inom Löt avfallsanläggning
beräknas avdragen ske vid framtida konstruktionsarbeten.
Allt i enlighet med rådande skattesats samt uppmätt
lagermängd per den 31 december 2019. Vid omräkning
från kbm till ton fluktuerar uppmätt mängd över tid varför
tillgångens storlek bedöms med osäkerhet.
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2019

2018

Hushållsavfall

NOT. 4 NETTOOMSÄTTNING PER VERKSAMHETSGREN

149 312

147 158

Verksamhetsavfall

127 200

139 083

78

79

276 590

286 320

Gasutvinning

NOT. 5 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
Hyresintäkter
Försäkringsersättning
Övriga rörelseintäkter

NOT. 6 UPPLYSNING OM ERSÄTTNING
TILL REVISORN

2019

2018

6 581

7 901

-

1 401

470

515

7 051

9 817

2019

2018

190

150

Deloitte AB

revisionsuppdrag
övriga tjänster

-

9

Lekmannarevisorer

revisionsuppdrag

26

23

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

NOT. 7 LEASINGAVTAL
Företaget är leasetagare genom operationella leasingavtal avseende hyra, nyttjanderätt eller tomträtt på mark.
Summan av årets kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår till 3 044 Tkr (2 207).
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande:
Förfallotidpunkt

inom ett år

2019

2018

3 065

3 597

senare än ett år men inom fem år

4 183

10 177

senare än fem år

7 854

23 588

15 102

37 362

Företaget är leasegivare genom operationella leasingavtal avseende mark som hyrs ut till kunder. Summan av
årets variabla avgifter som ingår i räkenskapsårets resultat uppgår till 6 582 Tkr (7 901). Framtida minileaseavgifter
avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande:
Förfallotidpunkt

40

inom ett år

9 647

8 645

senare än ett år men inom fem år

35 571

31 887

senare än fem år

20 085

26 649

65 303

67 181
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NOT. 8 MEDELTAL ANSTÄLLDA, LÖNER
ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER

2019

2018

Antal anställda (årsarbetare)

40

37

varav män

23

20

styrelseledamöter

4

3

andra personer i företagets ledning inkl VD

3

3

5

6

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen
Kvinnor:

Män:
styrelseledamöter
andra personer i företagets ledning inkl VD

4

4

16

16

Styrelse och VD

1 591

1 555

Övriga anställda

20 643

18 601

22 234

20 156

Löner och andra ersättningar

Sociala kostnader

11 260

10 163

(varav pensionskostnader)

(3 341)

(2 972)

Pensioner
Företagets kostnad för avgiftsbestämda pensionsplaner uppgår till 3 341 Tkr (2 972). Av företagets
pensionskostnader avser 360 Tkr (374) gruppen styrelse och VD. Företagets utestående pensionsförpliktelse till
dessa uppgår till 0 (0).
Avtal om avgångsvederlag
Avtal om avgångsvederlag uppgående till 18 månadslöner har träffats med verkställande direktören i händelse av
uppsägning från bolagets sida.

NOT. 9 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER
OCH LIKNANDE INTÄKTER
Utdelning
Ränteintäkter
Resultat vid avyttring av kortfristiga placeringar

NOT. 10 BOKSLUTSDISPOSITIONER
Förändring av periodiseringsfond
Förändring av överavskrivningar

2019

2018

307

-

9

12

1 352

18 392

1 668

18 404

2019

2018

4 707

- 5 105

-720

-1 084

3 987

-6 189
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NOT. 11 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
Aktuell redovisad skatt
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats

2019

2018

-125

-7 528

1 304

32 072

279

7 056

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader

97

93

Schablonränta på periodiseringsfonder

53

34

Nedskrivning kortfristig placering

-

345

-335

-

31

-

Uppskjuten skatt

0

0

Justeringar som redovisats innevarande år
avseende tidigare års aktuella skatt

0

0

125

7 528

Återföring nedskrivning kortfristig placering
Uppräknat belopp vid återföring periodiseringsfond

Redovisad skatt

NOT. 12 BYGGNADER OCH MARK
Ingående anskaffningsvärden
Inköp

2018
82 535

31 702

1 681

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

115 918

84 216

Ingående avskrivningar

-23 427

-21 750

-1 681

-1 677

-25 108

-23 427

Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
varav anskaffningsvärde för mark

NOT. 13 MARKANLÄGGNINGAR
Ingående anskaffningsvärden
Försäljning/Utrangering

90 810

60 789

56 963

25 260

2019

2018

90 455

85 085

-13

-

3 352

5 370

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

93 794

90 455

Ingående avskrivningar

-50 513

-47 065

12

-

Inköp

Försäljning/Utrangering
Årets avskrivningar enligt plan

42

2019
84 216

-3 656

-3 448

Utgående ackumulerade avskrivningar

-54 157

-50 513

Utgående planenligt restvärde

39 637

39 942
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NOT. 14 MASKINER O ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
Ingående anskaffningsvärden
Försäljning/Utrangering
Inköp

2019

2018

186 722

176 416

-1 989

-396

82 017

10 702

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

266 750

186 722

Ingående avskrivningar

-143 896

-135 943

Försäljning/Utrangering

1 888

408

Årets avskrivning enligt plan

-9 269

-8 361

Utgående ackumulerade avskrivningar

-151 277

-143 896

Utgående planenligt restvärde

115 473

42 826

2019

2018

Ingående anskaffningsvärden

NOT. 15 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

7 238

7 297

Försäljning/Utrangering

-1 014

-375

Inköp

1 275

316

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

7 499

7 238

Ingående avskrivningar

-5 161

-4 472

Försäljning/Utrangering

587

169

Årets avskrivning enligt plan

-758

-858

-5 332

-5 161

2 167

2 077

2019

2018

Ingående redovisat värde

2 628

343

Utrangering

-1 244

-

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

NOT. 16 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

Omklassificeringar

-327

-

Inköp

18 539

2 285

Utgående redovisat värde

19 596

2 628

NOT. 17 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Deposition Stockholm Exergi

NOT. 18 FÖRUTBETALDA KOSTNADER O UPPLUPNA INTÄKTER
Förutbetalda hyror
Förutbetalda försäkringspremier
Förutbetalda medlems-/serviceavgifter förening

2019

2018

60 000

-

2019

2018

962

697

1 857

1 770

706

645

Förutbetalda licenser

311

-

Övriga förutbetalda kostnader

336

274

Upplupna intäkter

906

1 219

5 078

4 605
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NOT. 19 KORTFRISTIGA PLACERINGAR

2019

2018

Marknadsvärde per 31/12
Söderberg & Partners depå 80

60 125

49 148

Söderberg & Partners depå 90

53 243

49 286

113 368

98 434

NOT. 20 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
Aktiekapitalet består av 12 000 stycken aktier. Varje aktie har ett kvotvärde på 1 000 kr.

NOT. 21 OBESKATTADE RESERVER

2019

2018

Periodiseringsfond tax 14

-

4 903

Periodiseringsfond tax 15

5 546

5 546

Periodiseringsfond tax 16

3 250

3 250

Periodiseringsfond tax 17

5 787

5 787

Periodiseringsfond tax 18

17 358

17 358

Periodiseringsfond tax 19

11 405

11 405

Periodiseringsfond tax 20

195

-

Ackumulerade överavskrivningar

23 747

23 027

67 288

71 276

Löt

Hagby

Summa

92 633

25 423

118 056

2 315

-

2 315

NOT. 22 AVSÄTTNING ÅTERSTÄLLNING DEPONIER
2019-12-31
Vid årets början
Tillkommande avsättning
Belopp som tagits i anspråk
Vid årets slut
2018-12-31
Vid årets början

-149

-2 201

-2 350

94 799

23 222

118 021

Löt

Hagby

Summa

90 624

26 348

116 972

Tillkommande avsättning

3 236

-

3 236

Belopp som tagits i anspråk

-1 227

-925

-2 152

92 633

25 423

118 056

Vid årets slut

Avsättning har gjorts för att täcka framtida kostnader för hantering av gas- och lakvattensystem samt topptäckning
av avslutade deponier för återställning av avfallsupplag vid avslutad deponering. Avsättningarna är anpassade
till och beräknade utifrån EG-direktivet 1999/31 om ”Deponering av avfall”. Direktivet innebär att avsättningarna
grundar sig på en 30-årig tidshorisont efter avslutad deponering.

NOT. 23 LÅNGFRISTIGA SKULDER
Banklån Swedbank
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2019

2018

70 000

-
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NOT. 24 UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2019

2018

Upplupna semesterlöner

2 366

1 804

Upplupna kostnader bränslen

4 250

6 426

355

-

Förutbetalda intäkter
Övriga poster

NOT. 25 STÄLLDA SÄKERHETER OCH
EVENTUALFÖRPLIKTELSER

1 909

2 268

8 880

10 498

2019

2018

15 060

15 060

Ställda säkerheter:
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar

70 000

13 000

85 060

28 060

NOT. 26 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Efter verksamhetsårets utgång har bolaget att hantera pandemiska utmaningar och en adekvat beredskap har
förberetts. Flera åtgärder för både personal och kunder har snabbt genomförts vid arbetsplatser och allmänna
sorteringsställen. Utifrån ekonomiskt perspektiv kan vi sluta oss till att avfall kommer att produceras och bolaget
kommer att ha beredskap att ta emot det, förädla det och i olika former avsätta det på en oförutsägbar men ändock
stabil avsättningsmarknad. Bolaget har i tidigt skede noterat förändrade beteendemönster utifrån att invånare arbetar
mer hemifrån och då genererar mer hushållsavfall och grovavfall. Hushållsavfallet förbränns vilket leder till att det inte
kommer att bli brist på förbränningsresurser vilket i sin tur leder till fortsatt produktion av energi, värme och kyla.
Bolaget har, efter lång tid av outsourcad entreprenad av sorterings- och förädlingsverksamheten, på grund av
ekonomiska incitament, fattat beslut om att övergå till drift i egen regi. I övrigt har inga väsentliga händelser
inträffat och inga andra väsentliga förändringar av verksamhetens art och omfattning förutses inte heller ske den
närmaste tiden.

NOT. 27 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande:

balanserade vinstmedel
årets vinst

163 222
1 179
164 401

Styrelsens förslag:

i ny räkning balanseras

164 401
164 401

Vallentuna 2020-04-23
Parisa Liljestrand		
Kajsa Adenbäck		
Ordf			V.ordf

Benkt Kullgard		

Antonia Gibson		

Johannes Wikman Franke Björn Falkeblad

Magnus Nilsson

Johanna Hornberger

Johan Algernon		
Johan Lausing
			Vd
Vår revisionsberättelse har avgivits 2020-04-27
Deloitte AB
Therese Kjellberg
Auktoriserad revisor
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STYRELSE

Delar av SÖRABs styrelse: Bengt Kullgard,
Johanna Hornberger, Johannes Wikman
Franke, Parisa Liljestrand (ordförande), Johan
Lausing (VD), Antonia Gibson, Björn Falkeblad
och Kajsa Adenbäck. Saknas på bilden gör
Johan Algernon och Magnus Nilsson.

Ny styrelse vald på
årsstämman 2019
SÖRAB fick en ny styrelse 2019. I samband
med årsstämman på SÖRABs huvudkontor
i Vallentuna den 10 juni tackades gamla
styrelsemedlemmar av och nya hälsades
välkomna.
SÖRABs ordförande Parisa Liljestrand höll tal till de
avgående styrelsemedlemmarna och uppmärksammade
särskilt Olle Reichenberg och Carina Erlandsson som suttit
i SÖRABs styrelse i tolv år vardera. Det är rekord om man
bortser från Elwe Nilsson som satt i 24 år.
– Vårt arbete i SÖRABs styrelse gör skillnad på riktigt.
Jag har lärt mig under åren att fokusera mer på det som är
viktigt och mindre på det som inte är lika viktigt. Att sitta
i SÖRABs styrelse är viktigt och ett prioriterat uppdrag.
Ett stort och varmt tack för det ni gjort, alla ni som suttit i
styrelsen under året, sa Parisa Liljestrand.
Läs mer om styrelsen på sidorna 12–14.
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SÖRABs fick följande nya styrelse
under 2019:
• Parisa Liljestrand, ordförande,
Vallentuna, (M)

• Johan Algernon, Täby, (M)
• Johannes Wikman Franke,
Upplands Väsby, (C)
• Antonia Gibson, Lidingö, (M)
• Magnus Nilsson, Solna, (M)
• Kajsa Adenbäck, vice ordförande,
Sundbyberg, (S)
• Björn Falkeblad, Järfälla, (M)
• Benkt Kullgard, Sollentuna, (M)
• Johanna Hornberger, Danderyd, (M)
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Söderhalls Renhållningsverk AB
organisationsnummer 556197-4022

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för
Söderhalls Renhållningsverk AB för räkenskapsåret
2019-01-01 – 2019-12-31.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild
av Söderhalls Renhållningsverk ABs finansiella
ställning per den 31 december 2019 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare
i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till Söderhalls Renhållningsverk AB enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även
för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar
styrelsen och verkställande direktören för bedömningen
av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och
verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet
om huruvida årsredovisningen som helhet inte

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än
för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets
interna kontroll som har betydelse för vår revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisnings
principer som används och rimligheten i styrelsens
och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.
Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
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fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att ett
bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat
revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen
som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Söderhalls Renhållningsverk
AB för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 samt
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare
i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till Söderhalls Renhållningsverk AB enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning
och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation
och förvaltningen av bolagets angelägenheter.
Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation och att
tillse att bolagets organisation är utformad så att
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets
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ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på
ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen,
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda ersättnings
skyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolags
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och
därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad
av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
ingen garanti för att en revision som utförs enligt
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed
i Sverige använder vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utförs baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för
vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för
vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Stockholm 2020-04-27
Deloitte AB
Therese Kjellberg
Auktoriserad revisor

HÅLLBARHETSPOLICY

Hållbar policy med fokus på
miljö, kvalitet och arbetsmiljö
Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. SÖRABs verksamhet påverkar omvärlden ur
såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Grunden i SÖRABs hållbarhetspolicy
är därför att vi inom nedanstående områden verkar på ett sätt som främjar hållbar utveckling.

Med ett tydligt och strukturerat arbetssätt och genom
att arbeta med ständiga förbättringar kan vi:
• Uppnå god lönsamhet och samtidigt optimera användningen av alla resurser vi förfogar över.
• Säkerställa att vi i all vår verksamhet följer aktuell lagstiftning och uppfyller de bindande krav vi omfattas av.
• Minimera risken för att oegentligheter ska förekomma i företaget eller hos våra samarbetspartners

Ekonomiskt ansvarstagande

Miljömässigt ansvarstagande

Vi på SÖRAB ska:
• ha en tydlig och väl kommunicerad riktlinje för inköp
samt kontinuerligt följa upp efterlevnaden av denna.

Vi på SÖRAB ska:
• verka för att skydda miljön genom att i första
hand förebygga uppkomst av förorening och i
andra hand minimera negativ miljöpåverkan.

• fokusera på hållbara investeringar för långsiktig
lönsamhet.
• kvalitetssäkra verksamheten för att optimera
resursanvändningen och samtidigt få nöjda kunder
och samarbetspartners.

• sträva uppåt i avfallstrappan.
• formulera miljökrav som skall gälla för
den egna verksamheten såväl som vid
upphandling av varor och tjänster.
• minimera olägenheter för människa och miljö
till följd av den insamling, behandling och
deponering vi utför.

Arbetsmiljö och socialt
ansvarstagande
Vi på SÖRAB ska:
• erbjuda en arbetsmiljö där medarbetarna är nöjda
och trygga och där inga former av kränkande
särbehandling förekommer.
• ha tydliga och väl kommunicerade riktlinjer gällande
jämställdhet och mångfald.
• verka för att de anställda har en god balans mellan
arbete och fritid.
• bedriva ett aktivt och förebyggande arbetsmiljö
arbete, i syfte att minimera antalet tillbud
och olycksfall samt erbjuda en god fysisk,
organisatorisk och social arbetsmiljö.
• som en regional samhällsaktör påverka vår omvärld
för en hållbar avfallshantering.

Kvalitet
Vi på SÖRAB ska:
• vara pålitliga, serviceinriktade och arbeta med
att ständigt förbättra verksamheten.
• arbeta systematiskt och målinriktat med stöd
av vårt verksamhetssystem.
• lägga tonvikt på förebyggande åtgärder för att
minska risker för störningar.
• leverera produkter och tjänster av rätt kvalitet
på utsatt tid.
• kontinuerlig genomföra kompetenshöjande
åtgärder för vår personal.

• i möjligaste mån erbjuda studiebesök,
praktikplatser och examensarbeten.
• tillhandahålla aktuell och lättillgänglig information om
vår verksamhet till nytta för våra invånare och kunder.

SÖRABs hållbarhetspolicy innefattar policyer för miljö, kvalitet
och arbetsmiljö och har beslutats av VD 2017-10-03
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MILJÖREDOVISNING

Ny våtmark för minskad
miljöpåverkan
Genom SÖRABs miljöledningssystem organiseras och integreras
miljöarbetet i verksamheten. SÖRAB strävar efter att hela tiden förbättra
miljöprestandan genom att arbeta systematiskt i fyra steg: planera,
genomföra, följa upp och agera.
För att miljöledningsarbetet ska bli så tydligt
och transparent som möjligt finns en fastställd
ansvarsfördelning och rutiner som syftar till att
säkerställa att organisationen ökar sin positiva
miljöpåverkan och minskar sin negativa miljöpåverkan.
SÖRABs övergripande miljömål har formulerats
utifrån bland annat bolagets hållbarhetspolicy,
lagkrav och andra bindande krav, ägarnas direktiv
(till exempel mål i avfallsplanen) och synpunkter från
kunder och intressenter. Miljömålen matchas sedan
mot SÖRABs betydande miljöaspekter, det vill säga
de sätt som SÖRAB huvudsakligen påverkar miljön
på. Till SÖRABs betydande miljöaspekter hör läckage
av metangas från, och bildning av lakvatten i, våra
deponier. För att minska SÖRABs miljöpåverkan från
deponeringen samlas så mycket gas som möjligt in
och energin används. Alternativt facklas gasen vilket
innebär att metan, genom förbränning, omvandlas
till koldioxid som är en mindre kraftig växthusgas
än metan. Lakvatten samlas in och renas i flera steg.
Reningen bygger både på uppsamling och nedbrytning
av förorening.
Vacker våtmark som renar

Under 2019 gjordes en stor miljöinvestering. SÖRAB
byggde då en cirka 500 meter lång våtmark på Löt.
Våtmarken byggdes i ett jordbruksdike som löper
igenom SÖRABs fastighet. Syftet med våtmarken är
främst att rena Löts vatten från fosfor och kväve som
är näringsämnen. De organismer som finns i våtmarken
kan omvandla kväveföreningarna nitrat och nitrit till
kvävgas som stiger upp i luften. Fosforföreningar tas upp
av bland annat växter i våtmarken. Genom att skörda
växterna kan sedan fosforn tas bort ur vattnets kretslopp.
Det fantastiska med en våtmark är att den till stor
del sköter reningen på egen hand och inte behöver
tillsats av kemikalier eller energi. Dessutom är den
ett vackert inslag i naturen och bidrar med en typ
av biotop som vi tyvärr har alltför få av idag. Många
våtmarker försvann nämligen under förra seklet när
jordbruksmarker dikades ur. I en våtmark trivs många
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SÖRABs nya våtmark
på Löt.

växter och djur vilket på ett postivt sätt bidrar till den
biologiska mångfalden.
En annan av SÖRABs betydande miljöaspekter
är utsläppen från bolagets transporter. Här
arbetar SÖRAB med att hitta anläggningar för
avfallsförbränning och återvinning som ligger så nära
anläggningarna som möjligt. Detta för att minska
transportsträckorna. Därutöver följer SÖRAB noga
upp att transporterna körs med fulla lass så att antalet
blir så få som möjligt. SÖRAB samarbetar även med
transportörerna för att åstadkomma transporter med
fordon och bränslen som ger så liten miljöpåverkan
som möjligt.
En del miljömål ger inte lika stor direkt påverkan
på miljön men kan vara viktiga för att de har ett
symbolvärde. Ett exempel på ett sådant miljömål är
att SÖRAB beslutat att ytterligare minimera inköpen
av varor och produkter. Dels utifrån att tillverkningen
ger miljöpåverkan men också eftersom varje vara i
slutändan blir avfall. Här är det viktigt att SÖRAB
är en föregångare. Genom att återbruka där det går
och minska inköpen av exempelvis reklamartiklar vill
bolaget vara en förebild.

MILJÖREDOVISNING

Transportfyllnadsgrad Stockby Returpark 2019
Fyllnadsgrad i
transporter från
returparken
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Rätt kompetens
Eftersom SÖRAB bedriver miljöfarlig
verksamhet och tillämpar kraven i
miljöledningsstandarden ISO 14001
är bolagets miljökompetens av
strategisk betydelse. SÖRAB
måste känna till den miljölagstiftning
som berör verksamheten, hur
verksamheten påverkar miljön och
hur miljöpåverkan kan minimeras.
Årligen görs därför en översyn av
kompetenskrav och hur dessa ska
uppfyllas. Ett sätt att tillgodose
bolagets kompetenskrav är genom
fortbildning. I samband med att
medarbetare påbörjar sin anställning,
eller entreprenörer påbörjar sina
uppdrag, ges en grundläggande
miljöintroduktion. Därutöver
genomförs årligen miljöfortbildningar
för SÖRABs medarbetare och
entreprenörer. Det kan ske genom
extern utbildning eller i samband
med personalkonferenser, interna
fortbildningsdagar och seminarier
samt via artiklar på intranätet. Under
2019 genomfördes bland annat
en heldagsutbildning i miljöjuridik
för SÖRABs alla chefer samt för
personalen inom avdelningen Miljöoch hållbarhet.
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Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB, är ett r egionalt miljöoch returbolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö,
Sollentuna, Solna, Stockholm, S
 undbyberg, Täby, Upplands Väsby
och Vallentuna.
SÖRABs uppdrag är att på ett miljöriktigt och rationellt sätt ta hand
om det hushållsavfall som uppkommer i samtliga ägarkommuner
förutom Stockholm. Bolaget tar även emot verksamhetsavfall från
företag.
SÖRAB har en deponi- och behandlingsanläggning i Vallentuna
(Löt) och en återvinningsanläggning och nedlagd deponi i Täby
(Hagby). Omlastningsstationer för hushållsavfall finns i Täby,
Lidingö och Upplands Väsby.
Återvinningscentraler finns i Täby, Vallentuna, Upplands Väsby,
Järfälla, Sundbyberg (Returpunkt) och Lidingö (Returpark). Separat
mottagning av trädgårdsavfall finns i Södergarn på Lidingö.

Box 63 186 21 Vallentuna

08-505 804 00 sörab.se

