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”Det kommer inte att bli likadant som innan corona”
Jag är stolt och ödmjuk inför vad vi i bolaget 

tillsammans med vår styrelse har lyckats åstadkomma 
för våra ägare hittills under detta pandemiår 2020.  

Utbrottet av pandemin kommer att få långtgående, 
ännu oöversiktlig, påverkan över vårt sätt att hantera 
vårt arbete, vår fritid och även vår avfallshantering. 
Våra arbets-, shopping- och livsmönster står inför 
stora förändringar. Det kommer inte att bli likadant 
som innan corona. Det kommer andra krav och 
förhållanden att anpassa oss till. Hur det kommer 
att påverka oss exakt vet vi såklart inte, men oavsett 
har vårt arbete i SÖRAB under det gångna året 
lagt grunden för att vi står starka inför alla slags 
utmaningar som behöver hanteras. 

Under 2020 har också nya utmaningar i förändrade 
producentansvar, nya lagar och förordningar och 
ett behov av att få jordens resurser att räcka längre 
synts tydligt. Detta tillsammans med ett långsiktigt 
strategiskt hållbarhetsarbete har gjort att vi, 
tillsammans med ägarkommunerna, byggt grunden 
för den nya, för alla ägarkommuner, gemensamma 
Avfallsplan 2021–2032. Där kommer fler verksamheter 
att bidra till olika aktiviteter för att nå målen i planen 
och på så sätt skapa den långsiktigt hållbara framtid vi 
vill ha och leva i.

Vallentuna mars 2021
Johan Lausing, VD

2020 började som vilket år som helst. Början på det 
nya 20-talet. Men redan i februari kom larmrapporter 
om ett nytt virus, coronaviruset, som fått långtgående 
konsekvenser för hela vårt samhälle och framkallat 
en kris som ännu inte går att helt överblicka. 
Rapporteringen av den pågående covid-19-pandemin 
har dominerat och överskuggat det mesta. 

Som bolag har SÖRAB naturligtvis vidtagit alla 
tillgängliga och möjliga åtgärder för våra medarbetare, 
entreprenörer, kunder och kommuninvånare för att så 
säkert som möjligt kunna utföra vårt uppdrag - att ta 
emot, behandla och förädla våra avfallsmängder. 

Att säkerställa att vi har kunnat genomföra vårt 
uppdrag som viktig samhällsaktör har naturligtvis 
varit prioriterat och kommer så att vara även 
fortsättningsvis. Införandet av fler restriktioner i 
avlämnandet av avfall på våra återvinningscentraler, 
returpark och andra anläggningar har i vissa fall 
upplevts som jobbigt och mer tidsödande, men min 
upplevelse är att vi alla har hållit ihop och arbetat med 
samma mål för ögonen. Att vi ska klara av det här.

Trots pandemin, och de utmaningar det inneburit, 
har vi lyckats påbörja och färdigställa många 
fantastiska idéer och lösningar för en mer effektiv, 
funktionell och hållbar avfallshantering. Vi har under 
året tagit den nya eftersorteringsanläggningen i drift, vi 
har tagit över sorteringen av grovavfallet i egen regi, vi 
har utvecklat våra processer och vi har dessutom klarat 
av att utveckla vårt bolag och vårt hållbara synsätt. 

VD HAR ORDET
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KONCEPTUTVECKLING

Kolsyre cylindrar har blivit en plusaffär
Under mars månad började SÖRAB samla in kolsyrecylindrar. Först 
som ett pilotprojekt på Stockby Returpark vilket föll väl ut. Idag finns 
insamlingen på alla SÖRABs återvinningscentraler. 

Uppåt i 
avfallstrappan
Målsättningen att material ska cirkulera ligger helt i linje med 
SÖRABs vision om att få jordens resurser att räcka längre. Detta 
gör att SÖRAB ständigt söker efter åtgärder som förflyttar bolaget 
uppåt i avfalltrappan. Utsortering och återbruk av kolsyrecylindrar 
och lastpallar är två goda exempel på detta. 

Tidigare hamnade kolsyrecylindrarna i metall-
återvinningen men numera samlas de in som farligt 
avfall för att sedan återbrukas. Insamlingen av 
kolsyrecylindrar är ett samarbete med ett företag 
som hämtar kolsyrecylindrarna på SÖRABs 
återvinningscentraler och betalar en summa per 
cylinder. Sedan fylls de på och säljs vidare. Cirkeln 
är sluten. Denna lösning är ett bra exempel på att 
återbruk inte behöver vara dyrare än återvinning. 
Utan snarare tvärtom. 

Så många kilo totalt 
vägde de kolsyrecylindrar 
som samlades 
in på SÖRABs 
återvinningscentraler 
under 2020.

163
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KONCEPTUTVECKLING

Nya kliv in i framtiden
2020 har varit ett år för framtiden. SÖRABs konceptutvecklare Marcus Jäger har 
flera spännande projekt på gång. Näst på tur att sorteras ut blir mest troligt frigolit 
som håller på att utredas ur en praktisk och ekonomisk synvinkel. Frigoliten kommer 
i så fall sorteras ut, smältas ned och sedan bli ny frigolit. Planer finns även på att 
starta ett återbruk för byggmaterial. En rapport kring detta kommer att tas fram 
under 2021. Vidare finns planer på att utveckla ett lager för avfallskärl. Tanken är att 
exempelvis SÖRABs ägarkommuner eller företag i regionen ska kunna köpa mindre 
mängder kärl från SÖRABs lager om behov uppstår. Förutom att lagra kärl på Hagby 
är tanken även att det ska vara möjligt att reparera kärl innan vidareförsäljning.

Marcus Jäger, 
konceptutvecklare SÖRAB.

Insamling av 
lastpallar –  
fortsatt lyckosamt
Utsortering av lastpallar började 
småskaligt under 2019 och tog ordentlig 
fart 2020.

Innan lastpallarna började samlas in separat 
sorterades de som trä och hamnade i träcontainern 
på återvinningscentralerna. Det innebar onödiga 
behandlingskostnader och transporter för SÖRAB och 
snabbt fulla containrar då lastpallarna kräver mycket 
utrymme. 

– Numera är det lättare att få upp högre lastvikt i 
träcontainrarna då vi kan komprimera containrarnas 
innehåll bättre när lastpallarna inte längre ligger där, 
säger Marcus Jäger, konceptutvecklare. 

I och med utsorteringen av lastpallarna på SÖRABs 
återvinningscentraler men även på sorteringsplattan på 
Hagby, där de tas om hand och återbrukas, gör SÖRAB 
både ekonomiska och miljömässiga vinster. 

– Vi går plus för varje ton vi samlar in och kliver 
samtidigt två steg upp i avfallstrappan. Det är jag väldigt 
nöjd med, säger Marcus Jäger.

Så många ton vägde samtliga 
lastpallar som togs emot 
under 2020.

225
Antalet lastpallar 
(helpall, halvpall 
och pallkrage) som 
samlades in på 
SÖRABs anläggningar 
under 2020.

9 549
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40 000 besökare på ett år
Under 2020 etablerade sig Returpunkt 
Sundbyberg som en naturlig del 
av Sundbybergsbornas liv. 40 000 
personer besökte den citynära 
återvinningscentralen i miniformat och 
drygt 72 000 kilo avfall lämnades in. 
Allt återbruk som kom in, 18 000 kilo, 
lämnade returpunkten med en ny ägare. 

Den största ökningen från premiäråret 2019, när det 
gäller inkomna mängder under 2020, stod wellpapp 
för. I pandemins fotspår, där folk klickat hem varor 
över nätet och fått dessa hemlevererade i kartonger, 
fylldes Returpunkt Sundbyberg av kartonger under 
året. Mer än vad som egentligen är möjligt att hantera. 
10 000 kilo förpackningar lämnades in totalt under 
2020, och majoriteten av dessa var wellpapp. 

Förutom wellpapp är Returpunkt Sundbybergs 
återbruk värt att uppmärksamma från föregående år. 
Återbrukshyllan, där personer är välkomna att ta något 
vid sitt besök, fortsatte att vara en succé 2020. Allt som 

lämnades in för att få en andra chans hittade nya ägare. 
18 000 kilo lämnades in och 18 000 kilo gick ut. 

En bidragande orsak till SÖRABs lyckade 
återbruksverksamhet var det samarbete som inleddes 
med Myrorna under året. Myrorna lämnar leksaker, 
inredning, porslin med mera till Returpunkt 
Sundbyberg, som annars hade varit svårt för dem att 
sälja i sina egna butiker. Exempelvis för att det är slitet 
eller för att efterfrågan är för låg. Istället kan sakerna 
skänkas bort i returpunkten. 

– Det är jätteroligt. Vårt lyckade samarbete är 
ett bevis på att de ideella organisationerna ser vår 
verksamhet som positiv, inte som en konkurrent som 
det fanns oro för i början. Genom att skänka saker till 
oss minskar de sina avfallskostnader. Och vi uppfyller 
vår vision om att få jordens resurser att räcka längre, 
säger konceptutvecklare Marcus Jäger. 

Under 2020, när pandemin blev en del av folks 
vardag och ändrade invanda mönster märktes det även 
hos Returpunkt Sundbyberg. Besök mitt på dagen på 
grund av arbete hemma, tätare besök och framförallt 
fler besök. 

– Sundbybergsborna har tagit returpunkten till sina 
hjärtan. Det märks att rutinen sitter. De går in, vet 

RETURPUNKT SUNDBYBERG

1,8. Så många kilo i genomsnitt 
hade varje besökare med sig till 
Returpunkt Sundbyberg. Under 
2019 var samma siffra 1,5 kilo. 

72 175. Så många kilo avfall 
lämnades totalt in på Returpunkt 
Sundbyberg under 2020. Under 
2019 lämnades 26 198 kilo in 
(maj–december).

40 333 
Så många besökare hade 
Returpunkt Sundbyberg 
under 2020. Under 2019 
var det 17 861 personer 
som besökte returpunkten 
(maj-december).
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Returpunkt Sundbyberg blev ”Årets förebyggare”

RETURPUNKT SUNDBYBERG

vad de ska göra och går ut igen, säger Josefin Pucher, 
insamlingschef på SÖRAB. 

Och just snabba besök uppskattas i coronatider när 
antalet besökare inne i lokalen samtidigt är begränsat. 
Under 2020 har det helt enkelt inte varit möjligt att 
göra Returpunkt Sundbyberg till den mötesplats den är 
tänkt att vara med cafébord, samtal, studiebesök och 
föreläsningar. 

– Returpunkten vill fortsätta vara en social 
mötesplats där människor träffas, pratar med varandra 
och lär sig om avfall. Allt medan de lämnar avfall, 
hittar något de vill ta med sig hem eller reparerar 
något som de vill behålla. Förhoppningsvis kan det bli 
möjligt igen inom en snar framtid, säger Marcus Jäger. 

Under 2020 vann Returpunkt 
Sundbyberg pris som ”Årets 
förebyggare”. Priset delades ut på 
Återvinningsgalan på Berns i januari och 
på plats fanns bland andra SÖRABs VD 
Johan Lausing och SÖRABs ordförande 
Parisa Liljestrand. 

Parisa Liljestrand sammanfattade vinsten med några 
ord på Facebook direkt efter beskedet.

– VI VANN! SÖRAB är årets förebyggare med 
Returpunkten i Sundbyberg. Tack till alla medarbetare 
i SÖRAB, som med innovation och nya idéer, varje 
dag ser till att jordens resurser räcker längre och att 
hållbarhet inte bara är något vi pratar om utan också 
gör och möjliggör. Det är en ära att vara ordförande för 
detta fantastiska bolag.

Även SÖRABs VD Johan Lausing var strålande 
glad över vinsten och förklarade varför han tror 
att Returpunkt Sundbyberg vann priset ”Årets 
förebyggare”.

– Returpunkten är ett nytt sätt att erbjuda 
kommuninvånare en ännu bättre service för att lätt 
kunna bli av med sitt avfall. Dessutom är det ett 
jättebra exempel på cirkulär ekonomi på riktigt, genom 
att ytterligare förstärka återbruk av inlämnade saker 
som andra har användning för. Möjligheten att kunna 
laga trasiga saker ger ett mervärde och främjar vår 
ambition att få jordens resurser att räcka längre, säger 
Johan Lausing, VD SÖRAB.

Återvinningsgalan arrangeras årligen av 
branschtidningen Recycling. 

Årets Förebyggare ska vara en 
organisation/företag som kan visa att 
det är möjligt att förebygga uppkomsten 
av avfall. Returpunkt Sundbybergs vinst på 
galan motiverades med följande rader: ”Med 
Returpunkten i Sundbyberg visar SÖRAB 
hur man på ett innovativt sätt gör det lätt att 
göra rätt. En citynära återvinningscentral i 
miniformat gör att fler smidigt kan bidra till 
mer återvinning”.

Johan Lausing, Parisa Liljestrand 
och Marcus Jäger var på plats 
och tog emot priset.

Returpunkt Sundbyberg öppnade på 
Landsvägen 62 i Sundbyberg den 25 maj 2019 
och är ett samarbete mellan SÖRAB och SAVAB 
(Sundbyberg Avfall och Vatten AB). Idén går ut 
på att flytta ÅVC-verksamheten närmare invånaren 
och att ta ett större grepp om återbruk och 
information om avfallshantering. Den huvudsakliga 
målgruppen är personer som bor eller arbetar inom 
gångavstånd från verksamheten och som behöver 
bli av med avfall eller återbruksprodukter som de 
kan frakta utan bil. Verksamheten ska inte användas 
av företag utan de hänvisas till någon av SÖRABs 
andra anläggningar.
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Förädlingsverksamhet 
i egen regi – lyckad 
förändring inom produktion
Under 2020 skedde stora förändringar inom SÖRABs avdelning Produktion. Organisationen 
blev processorienterad, Brista Eftersorteringsanläggning drog igång sin verksamhet och 
SÖRAB tog över förädlingsverksamheten på sorteringsplattan på Hagby i egen regi.

– Det är väldigt tillfredsställande att kunna konstatera att vi lyckades omorganisera 
oss och samtidigt bedriva en fungerande verksamhet. Vi gjorde det tack vare hårt arbete 
och stor vilja hos flera inom avdelningen, säger SÖRABs produktionschef Rickard Cervin. 

PRODUKTION

Mohammed El Borgi, chef 
Förädling och omlastning.

På en asfaltsyta stor som fyra fotbollsplaner 
på Hagby sorteras grovavfall och bygg- och 
industriavfall. Trä flisas till bränsle, järn- och 
metallskrot sorteras och sänds vidare till 
fragmentering och återvinning. Blandat 
brännbart material sorteras ut och krossas 
och transporteras till förbränning. Det 
som blir kvar efter sorteringen omlastas i 
containrar och transporteras till Löt där det 
behandlas en gång till för att kunna användas 
som konstruktionsmaterial. Sedan början av 
1990-talet har den här sorteringen bedrivits av 
entreprenörer, men från och med 1 juli 2020 har 
SÖRAB tagit över den i egen regi.
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Rejekthantering flyttades från Hagby till Löt
En annan produktionsförändring under 2020 var 
att all rejekthantering (krossning och siktning) 
flyttades från Hagby till Löt. Åtgärden frigjorde 
3 000–5 000 kvadratmeter behandlingsyta på 
Hagby. All rejekt som uppstår på Hagby krossas 
och transporteras löpande till Löt.

PRODUKTION

Beslutet att ta tillbaka delar av förädlings verksamheten på 
sorteringsplattan på Hagby föregicks av att SÖRAB under 
2020 skulle upphandla hela verksamheten på nytt då det 
befintliga kontraktet var på väg att gå ut. När anbuden kom 
in var dock prisnivåerna väldigt höga och skulle ha inneburit 
att SÖRAB tappade i konkurrenskraft även om det lägsta 
budet hade antagits. 

– När vi utvärderade olika alternativ kom vi fram till att 
bara upphandla krossningstjänsten och sköta resten i egen 
regi, säger Rickard Cervin. 

Mohammed El Borgi anställdes under våren 2020 i den 
nya rollen som chef för Förädling och omlastning. Och efter 
den rekryteringen följde en rad andra. Fyra maskinförare och 
en driftledare anställdes för att tillsammans med Mohammed 
jobba med mottagning, sortering, lastning, lasskontroller, 
materialhantering, skötsel och övergripande logistik inom 
förädlingsverksamheten på Hagbys sorteringsplatta. Den 
första juli drog verksamheten igång. 

Och att skiftet till egen regi var en lyckad förändring 
finns inga tvivel kring enligt Rickard Cervin. Han ser många 
fördelar med förändringen. 

– Det som har varit väldigt tydligt med att ta tillbaka 
verksamheten på Hagbys platta i egen regi är att vi har höjt 
förmågan att anpassa och utveckla verksamheten.

Ett bra exempel på detta är åtgärden att sortera ut hela 
lastpallar från inkommande lass (läs mer på sidan 5). 

– När Mohammed och hans gäng körde igång med detta 
i november sorterade man ut över hundra lastpallar första 
veckan och så har det fortsatt. 

Genom att ta tillbaka lasskontroll och sortering får 
SÖRAB betydligt bättre möjligheter att påverka hela 
förädlingsprocessen när det gäller kvalitet, effektivitet och 
ekonomi. Man har även omdisponerat ytan för sorterbara 
lass, optimerat trafiken vilket minskat risken för krockar 
och har numera även ökad uppmärksamhet när det gäller 
riskbedömningar och arbetsmiljöfrågor. Under tre-fyra år 
ska det nya sättet att bedriva verksamhet utvärderas. 

– Jag tror och hoppas att beslutet att jobba med 
kärnverksamheten i egen regi skall fortsätta att utvecklas 
och att vi kommer ha stor nytta av det framöver. Utifrån 
ett kundperspektiv är vår förvissning att denna förändring 
kommer att upplevas som en stor förbättring med bättre och 
tydligare kundbemötande, säger Rickard Cervin.

Processtyrd 
produktions
avdelning
Rickard Cervin, produktions chef 
på SÖRAB, svarar på några 
frågor kring utvecklingen av ett 
process orienterat arbetssätt 
inom produktions avdelningen 
under 2020.

Vilka förändringar 
skedde inom 
Produktion 
under 2020?

– Vi 
förändrade 
organisationen 
från att vara 
platsbaserad 
till att vara 
processorienterad. 
Det har gjort att 
ansvarsområden, sektionstillhörigheter 
och tjänsteställen förändrats för flera 
medarbetare, i synnerhet sektionscheferna. 
Men det finns ett tydligt undantag och det 
är Brista Eftersorteringsanläggning där 
Stellan Höglund har ansvaret över flera 
processer och ämnesområden, vilka för våra 
övriga anläggningar är fördelade på flera 
befattningar. 
Varför gjordes dessa förändringar?

– Eftersom jag bedömer att 
organisationsjusteringen kommer 
att underlätta för oss att arbeta 
processorienterat när de organisatoriska 
gränssnitten i stor utsträckning också följer 
de processmässiga. 
Hur har dessa förändringar påverkat 
avdelningen?

– Jag upplever att det pratas och tänks 
mer ur ett processperspektiv på alla nivåer. 
Medvetenhet är alltid ett nödvändigt första 
steg när något ska förändras. Vi har många 
fler steg att ta innan vi är fullfjädrade. 
Det är min och processledarnas uppgift 
att organisationen etablerar arbetssätt och 
beteenden som sitter i ryggmärgen. Sedan 
är det ju så att vi mäter och utvärderar 
processprestandan oftare och bättre än 
tidigare.
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En eftersorterings
anläggning med ambitioner
Under 2020 påbörjades provdriften 
av Brista Eftersorteringsanläggning i 
Märsta utanför Stockholm. Anläggningen 
är ett samarbete mellan SÖRAB och 
Stockholm Exergi och den första i sitt 
slag i Sverige. 

– Det är fantastiskt att SÖRAB har 
tagit detta fina initiativ med att få ut 
resurser från hushållsavfallet som annars 
hade bränts upp, säger Stellan Höglund, 
anläggningschef.

SÖRABs främsta syfte med Brista Eftersorterings-
anläggning är att klättra uppåt i avfallstrappan genom 
att ta vara på värdefulla material i restavfallet och 
återvinna dessa istället för att elda upp dem. Med hjälp 
av automatiserad eftersortering sorteras plast och 
metall ut ur restavfallet (det finns möjlighet att utöka 
utsorteringen med ytterligare fraktioner längre fram). 

– Genom att ta bort fossilt bränsle (plast) ur rest-
avfallet bidrar vi till en fossil- och koldioxidneutral 
eldningsprocess i förbränningspannorna, säger Stellan 
Höglund. 

För SÖRAB innebär den nya eftersorteringen att 
bolaget ännu tydligare profilerar sig som ett miljö- 
och returbolag. Att ta tillvara på metall och plast i 
restavfallet är i första hand ingen ekonomisk affär 
utan en miljömässig. Enligt de senaste plockanalyserna 
rymmer restavfallspåsarna en tredjedel förpackningar 
som är fullt möjliga att materialåtervinna. Förutom att 
visa att man vill ligga i framkant i branschen och ta 
miljömässigt ansvar har eftersorteringsanläggningen i 
Brista även inneburit en förändring internt för SÖRAB. 
Att börja jobba med en processindustri är en stor 
omställning eftersom den typen av verksamhet aldrig 
har bedrivits inom SÖRAB tidigare. 

– Det är ett stort steg att ta det här klivet och utvidga 
verksamheten på ett så kraftfullt sätt, säger Bristas 
anläggningschef Stellan Höglund som anställdes 
i början av 2020 och fick vara med och utveckla 
verksamheten från början. 

– Jag hade ingen aning om hur en sådan här 
anläggning fungerar utan fick lära mig från grunden. 

PRODUKTION

Runt 18 000 ton plast och 
lite drygt 2 500 ton metall 
beräknas sorteras ut varje år i 
Brista Eftersorteringsanläggning. 

Bristas anläggningschef 
Stellan Höglund.

Det var mycket att sätta sig in i. Det har varit ett 
spännande och jättekul år, säger han.

Medan Stockholm Exergi färdigställde anläggningen 
under våren ägnade Stellan Höglund den första 
tiden på jobbet åt att studera liknande projekt och 
anläggningar för att inhämta information. Han skötte 
även anställningsprocessen av de nya driftledarna samt 
en underhålls- och produktionsingenjör (process-
operatörerna hyrs in av ett bemmanningsföretag) 
som började arbeta efter sommaren. Under senhösten 
kom produktionen igång med volymer, provdrift och 
transporter. Nu drivs anläggningen med full kapacitet. 
Dock är det en bit kvar innan verksamheten blir helt 
effektiv, enligt Stellan Höglund. 

– Det har varit mycket jobb med att lära oss hela 
anläggningen, hur den fungerar, instruktioner, 
rutiner och riskanalyser. Vi har behövt göra flera 
förbättringsåtgärder under vägen. Det gäller att 
effektivisera verksamheten och göra det smart och 
kostnadseffektivt. Förhoppningsvis har vi en väl 
fungerande och effektiv anläggning 
inom en snar framtid.
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PRODUKTION

Detta händer med den utsorterade plasten
Plasten paketeras och transporteras till Svensk plast-
återvinnings nationella anläggning för finsortering av 
plast i Motala. Här sorteras plasten i sju till nio olika 
fraktioner beroende på sort. SÖRAB tecknade under 
2020 ett tioårsavtal med Svensk Plaståtervinning 
för avsättning av den utsorterade plasten. Avtalet 
innebär att upp till 200 000 ton felsorterade plast-
förpackningar, som annars hade gått till förbränning, 
nu kan återvinnas. Svensk Plaståtervinning driver 
Europas största plastsorteringsanläggning i Motala. 
De har ett producentansvar för plast förpackningar 
vilket är den främsta anledningen till att de sorterar ut 
olika fraktioner av plast.

Detta händer med den utsorterade metallen
Metall sorteras ut i två fraktioner, magnetisk och 
omagnetisk metall, och skickas iväg till extern part 
där den smälts ner och blir nya produkter.

Inget matavfall i soppåsarna! 
För att Brista eftersorteringsanläggning ska 
fungera så bra som möjligt är det otroligt viktigt att 
restavfalls påsarna som kommer till anläggningen 
innehåller så lite matavfall som möjligt. Matavfallet 
försämrar sorteringsprocessen. Sorteras matavfallet 
separat kommer det dessutom till bättre nytta och 
blir biogödsel och biogas.

1
2a

5 6

3 4a

8a

8b

7

4b2b

Så här fungerar anläggningen

 1  Inkommande restavfall 

Avfallet töms på ett av fyra walking floors. Ett walking 
floor är ett speciellt mottagningsgolv där golvet med 
hjälp av hydraulik kan förflytta avfallet in respektive ut 
från golvet. En vibrationssikt sorterar ut vanliga sop påsar, 
medan större saker skickas vidare till en kross.

2a Optisk sortering, NIR

I SÖRAB-regionen sorteras matavfall separat i 
papperspåsar, men anläggningen tar även emot 
avfall från kommuner som sorterar matavfall i gröna 
plastpåsar. I en första skanning identifieras gröna påsar 
med matavfall via Near Infra Red skannings teknik och 
sorteras ut från övriga restavfallspåsar med hjälp av 
tryckluft. Påsarna öppnas i en påsöppnare. Påsarna 
skiljs från ma tavfallet i en trumsikt och matavfallet 
transporteras till containers.

2a Biogasanläggning
Matavfallet skickas iväg för att bli biogas, ett 
förnybart drivmedel, och biogödsel. I biogödsel finns 
näringsämnen såsom kväve, kalium och fosfor. Dessa 
ämnen är nödvändig för odling.

 3  Påsöppnare och och finfördelare

Alla restavfallspåsarna öppnas. De stora fraktionerna 
som returneras från trumsiktet finfördelas.

4a  4b Trumsikt

Restavfallet delas upp efter fraktionsstorlek för att få en 
effektivare utsortering. Större delar skickas tillbaka till 
krossen medan mindre delar går vidare.

 5  Optisk sortering (NIR)

Plast identifieras och sorteras ut. Ingen skillnad görs här 
på olika plastsorter, men tekniskt är det möjligt att dela 
upp den i olika fraktioner.

 6  Metallseparering
Magneter och virvelströmsseparatorer sorterar ut all 
magnetisk och icke magnetisk metall.

 7  Materialåtervinning

Utsorterad plast och metall går till externa 
samarbetspartners för ytterligare förädling innan det blir 
råvara för nya produkter.

8a Behandling av restavfall
Det restavfall som återstår, efter utsortering av organiskt 
material (gröna påsar), plast och metall, och som inte 
går att materialåtervinna, går till förbränning.

8b Energiutvinning av värme och el

Energin utvinns i processen och värme och el 
produceras.
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PERSONAL

En växande produktionsdel
2020 var ett händelserikt år för SÖRAB med helt nya sätt att jobba på, 
vilket speglat av sig på personalsidan med flera nya anställningar. Arbetet på 
sorteringsplattan på Hagby övergick i egen regi, Brista Eftersorteringsanläggning 
togs i drift och stora delar av verksamheten jobbar nu processinriktat. 

– Det har varit ett maxat år minst sagt. Både Brista och sorteringen på 
Hagby har påverkat vår personalstrategi från grunden, säger SÖRABs vice 
VD, och tillika personalansvarige, Annica Norbäck.  

Varför valde SÖRAB att gå i den här riktningen 
2020?

– Vi har haft sorteringen på plattan ute på 
entreprenad sedan mitten på 90-talet. Det har varit 
lönsamt för oss och fördelarna har övervägt under 
lång tid. Men när vi under 2020 skulle göra en ny 
upphandling av entreprenaden med förhoppning om 
att utveckla verksamheten ytterligare insåg vi att det 
vore mer lönsamt att driva verksamheten själva. 
Hur upplevde du rekryteringsprocessen?

– Det var en utmaning att hitta ny personal till 
sorteringsplattan eftersom vi letade efter kvaliteter vi 
inte har haft behov av tidigare. Det var även svårt att 
veta vad vi letade efter. I Brista däremot har det varit 
enklare då majoriteten av personalen är anställda på 
bemanningsentreprenad. Det har underlättat. 
Personalstyrkan ökade med 12 personer, runt 
25 procent, under 2020. Vilka utmaningar 
kommer med att växa så mycket under kort 
tid?

– Bland annat att alla som jobbar på SÖRAB ska 
bli behandlade på samma sätt. Därför valde vi att 
fortsätta samarbeta med en HR-konsult som har sett 
till att vi har alla dokument vi behöver på plats, att 
rutinerna sitter, att vi gör lönekartläggningar, följer 
lagar och regler och såklart har resurser i form av tid 
och personal att göra alla de här sakerna. Vi kommer 
även fortsätta fundera kring och konkretisera vilket 
typ av HR-stöd vi behöver framöver. Behovet kring 
detta kommer bara bli större och större. 
Vilka fler behov kring personalstöd har du sett 
i och med utökad personalstyrka?

– Vi behöver utveckla och skruva på introduktionen 
som alla nyanställda får. I dagsläget har vi inte resurser 
att genomföra dessa introduktioner till alla. Det 
behöver vara olika typer av introduktioner till olika 
tjänster. Detta är något vi behöver se över tillsammans 
med kommunikationsavdelningen, hur vi kan 
digitalisera introduktionerna och göra dem bättre och 
mer tillgängliga. 

Och vad innebär det för 
SÖRAB som bolag att vi 
har fått så många fler 
anställda under kort tid?

– Det kommer en hel 
del krav med att ha över 
50 anställda. Bland annat 
behöver vi göra en årlig 
hållbarhetsredovisning, 
ha en skyddskommitté 
(arbetsmiljökommitté) och 
dessutom ett visselblåsarsystem. 
Allt detta på ett strukturerat sätt. Vi 
valde även att outsourca och säkra upp lönerna under 
2020, då vår avdelningsadministration är liten och 
löneutbetalningarna alltid måste fungera. 
Vilka utmaningar har funnits kopplat till covid19 
och alla nya anställda?

– Vi har behövt skjuta upp vissa grejer och ställa 
om. Och det handlar inte bara om introduktionen 
utan även om att komma in i företaget för de nya. Vi 
sitter utspridda på olika anläggningar, vilket såklart 
är en utmaning för att få till SÖRAB-känslan. Det 
här året har även de som haft möjlighet jobbat mycket 
hemifrån, vilket gör att gemenskapskänslan blir 
ännu svårare att få till. Vi jobbar med att hitta nya 
kommunikationsvägar för att få ihop bolaget till ett. 
Kunskapsfrukostarna är ett bra exempel på det.

Så här såg åldersfördelningen ut på 
SÖRAB under 2020
20–30: 4 stycken
30–40: 14 stycken
40–50: 9 stycken
50–60: 17 stycken
60–: 4 stycken

Annica Norbäck, SÖRABs vice 
VD och personalansvarige.
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PERSONAL

48
Så många personer var 
anställda på SÖRAB i 
december 2020.

4
Så många personer 
slutade på SÖRAB 
under 2020. En av dessa 
var en pensionsavgång.

12
Så många personer rekryterades 
till bolaget under 2020. Fyra till nya 
Brista Eftersorteringsanläggning, en 
anläggningschef, en underhållsingenjör 
och två driftledare. Fyra personer till 
driften av sorteringsplattan på Hagby, 
två projektledare, en driftledare 
insamling, samt en behandlingschef. Tre 
av dessa är ersättningsrekryteringar. 
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Min arbetsplats

PERSONAL

Namn:  Mia Westerberg 
Yrkesroll: Driftledare mottagning.
Avdelning: Produktion.
Antal år på SÖRAB: Fyra och ett halvt år.

Vad gör SÖRAB till en bra arbetsplats? 
– SÖRAB har en väldigt bra sammanhållning vilket 

bidrar till en trivsam arbetsplats. Jag upplever att man blir 
positivt uppmärksammad för sitt arbete och det finns alltid 
utrymme för att utvecklas i sin roll. På SÖRAB händer 
det alltid nya grejer och det finns alltid något nytt att sätta 
tänderna i.
Hur har arbetsåret 2020 varit för dig? Hur påverkade 
coronapandemin ditt arbete?

– I början upplevde jag inte att det påverkade mig 
speciellt mycket. I min roll är det inte fördelaktigt att jobba 
hemifrån, så jag har hela tiden haft möjlighet att få träffa de 
kollegor som också behöver finnas på plats i produktionen. 
Vi har anpassat oss efter pandemin och gjort förändringar 
till det bättre i våra kundmottagningar som vi delvis 
kommer hålla fast vid i framtiden. Nu när det har gått drygt 
ett år så lyser avsaknaden av våra SÖRAB-träffar i olika 
forum starkt. När man trivs så bra tillsammans med alla 
sina kollegor så börjar man per automatik sakna dem som 
man inte träffar efter en sådan lång tid av avskildhet.

Namn:  Johan Wikström 
Yrkesroll: Fastighetschef.
Avdelning: Produktion. 
Antal år på SÖRAB: Tre år.

Vad gör SÖRAB till en bra arbetsplats?
– Bredden på frågor som dyker upp. Kunniga 

medarbetare och god stämning.
Hur har arbetsåret 2020 varit för dig? Hur 
påverkade coronapandemin ditt arbete? 

– Ny tjänst vilket gett delvis nya arbets-
uppgifter som varit och är stimulerande. Corona 
har gjort arbetet tråkigare då det lett till färre 
direkta möten, men samtidigt så har vi alla fått 
lära oss att ha möten digitalt vilket ger alla en 
större frihet att kunna få delta i möten som 
annars varit svåra att hinna med. Jag saknar 
dock möjligheten att fika med kollegor och alla 
våra sociala aktiviteter.

Namn:  Astrid Helmfrid 
Yrkesroll: Miljöspecialist.
Avdelning: Miljö och hållbarhet.
Antal år på SÖRAB: Ungefär fyra år.

Vad gör SÖRAB till en bra arbetsplats?
– Den fina sammanhållningen, nytänkandet inom miljö och känslan av att jobba med 

något som är viktigt för samhället. Jag känner att jag har möjlighet att verkligen göra 
något bra för miljön med avseende på vattenrening och det är ett ämne jag dessutom 
tycker är väldigt spännande. Att få jobba med intressanta miljöprojekt, få utvecklas och 
dessutom ha fantastiska kollegor gör jobbet roligt på alla sätt och vis. 
Hur har arbetsåret 2020 varit för dig? Hur påverkade coronapandemin ditt arbete?

– År 2020 har varit ett annorlunda år som bjudit på både gott och ont. Det har inneburit 
mycket hemmajobb som minskar resvägen men samtidigt inte är en bra arbetsmiljö avsedd 
för sju och en halv timmes skärmtittande. Många av mina arbetsuppgifter fungerar dock 
bra att utföra hemifrån och online men det ska bli skönt att ha möten på kontoret när 
allt är över. En positiv sak är att alla har blivit bättre på onlinemöten och dess verktyg, 
även jag själv, vilket jag tror underlättar även i framtiden. Jag saknar många av mina 
fantastiska kollegor men jag vet att det kommer en tid då alla kan ses igen.
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Namn:  Rickard Cervin 
Yrkesroll: Produktionschef.
Avdelning: Produktion.
Antal år på SÖRAB: Elva år.

Vad gör SÖRAB till en bra arbetsplats? 
– Vi har en ganska bred verksamhet som gör 

att det aldrig blir enformigt, eller långtråkigt om du 
så vill. Sedan tycker jag att det mellanmänskliga 
klimatet på alla nivåer (och mellan alla nivåer) är 
bra.  
Hur har arbetsåret 2020 varit för dig? Hur 
påverkade coronapandemin ditt arbete? 

– Det var ett arbetsår som kännetecknades av 
stora förändringar både vad gäller verksamhetens 
innehåll såväl som organisationens utformning 
och inte minst sammansättning. Vi ökade 
antalet medarbetare inom Produktion från 17 till 
25 under året. Det är nästan en 50-procentig 
ökning på avdelningen. De konkreta effekterna 
för mig, och skulle jag tro resten av avdelningen, 
har varit att det är svårare/annorlunda med 
externa kontakter. De har blivit färre och digitala 
istället för personliga. En tydlig fördel är att 
en del återkommande möten har blivit mycket 
effektivare. I stort sett har mitt arbete flutit på 
som normalt med tillägget att det har skett 
på andra geografiska platser än kontoret i 
Vallentuna.

PERSONAL

Namn:  Anders Hallengren Nilsson 
Yrkesroll: Driftledare.
Avdelning: Produktion.
Antal år på SÖRAB: Tio månader.

Vad gör SÖRAB till en bra arbetsplats? 
– Breda och roliga arbetsuppgifter, bra sammanhållning och bra personalpolitik, 

snabba beslutsled och bra arbetsmiljö är några av de positiva delarna jag upplevt. 
Hur har arbetsåret 2020 varit för dig? Hur påverkade coronapandemin ditt 
arbete? 

– Jag tycker att 2020 har varit ett bra år med mycket nya upplevelser och en 
massa genomförda projekt. Då jag endast jobbat under pandemin så har jag inte så 
mycket att jämföra med, men självklart hade det varit roligare med lite mer face to 
face-samtal samt att få möjligheten att lära känna sina kollegor. 

Namn:  Susanne Sjölund 
Yrkesroll: Redovisningsansvarig.
Avdelning: Verksamhetsstöd.
Antal år på SÖRAB: Ett och ett halvt år. 

Vad gör SÖRAB till en bra arbetsplats?
– Framför allt alla härliga och kunniga kollegor inklusive 

ledningen. SÖRAB är också en bra arbetsplats för att 
det är ett företag med ordning och reda på rutiner och ett 
företag som har tydliga mål. Organisationen känns ”frisk” 
och med det menar jag att medarbetarna verkar må bra 
och vara engagerade. Jag tycker också att samarbetet 
mellan olika avdelningar fungerar utmärkt.

SÖRAB är ett innovativt företag som skapar lösningar 
för medborgarna och i och med det miljön samt håller koll 
på vad som händer i omvärlden. 
Hur har arbetsåret 2020 varit för dig? Hur påverkade 
coronapandemin ditt arbete?

– Jag har jobbat hemifrån från och med mars 2020. 
SÖRAB tar verkligen ansvar för att vi i personalen ska 
vara skyddade från pandemin och det är all heder åt 
det. Jag själv tar ansvar för att min arbetsplats fungerar 
och diskuterar med min chef om jag behöver någonting 
för att förbättra min arbetssituation. Att jobba hemma 
är stundtals ensamt men mina dagsrutiner med många 
”power walks” har lättat upp det hela och förändrat mina 
arbetsdagar gentemot när jag var på kontoret. Jag gillar 
att jobba hemma och fortsätter med det tills pandemin är 
över men sen vill jag träffa mina kollegor ”på riktigt”. 
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Föregångare har gått i mål

heta ämnen på den tiden men Ingrid lyckades sälja 
in dessa mål som viktiga och relevanta för SÖRAB-
regionen. Och därför har Avfallsplan 2009–2020 
varit en unik plan på flera olika sätt. Dels för att flera 
kommuner tillsammans enats om mål och strategier 
men även att de mål som tagits fram varit utmanande, 
modiga och stora.

– Jag är stolt över det arbete vi gjorde och den plan 
vi tog fram. Att vi vågade tro på avfallsminimeringen, 
minskade matavfallsmängder i restavfallet och 
återbruket redan då trots att vissa tyckte att vi eldade på 
för mycket, säger Ingrid.

Svett och glädje

Åsa Enström Garnström tog över efter Ingrid Olsson 
2016 och började främst jobba med den kommande 
avfallsplanen för perioden 2021-2032, men även med 
måluppfyllnaden för Avfallsplan 2009-2020. En del 
mål var uppfyllda men inom andra områden fanns det 
mycket kvar att göra. Bland annat fick Åsa fundera 
på hur mål på bästa sätt kan mätas. När målsiffrorna 
för den sista delmålsperioden skulle sättas insåg 
projektgruppen att det var vissa saker som var svårare 
att mäta än andra. Bland annat det mål som handlade 
om att avfallshanteringen ska utgå från människans 
behov.

– Det är ett tillfälle som jag minns med svett och 
glädje. Att tillsammans bryta ned de här meningarna 
till något som är mätmart. Hur utvärderar vi om vi 
uppnått detta? Hur definierar vi att en avfallshantering 
utgår från människans behov? Vad ska vi mäta? Det 
är ett bra exempel på mjuka frågor som är svåra att 
hantera men jag tycker att vi lyckades, säger Åsa 
Enström Garnström.

För att uppnå mål, ta fram aktiviteter och hitta 
sätt att jobba tillsammans med avfallsplanefrågor har 
kommunerna mötts på olika sätt. Det har funnits en rad 
olika arbetsgrupper, en styrgrupp, en projektgrupp och 
flera forum som exempelvis den årliga handlingsplane-
konferensen och SÖRAB-forum. En rad nätverk som 
exempelvis kommunikationsnätverket och driftnätverket 
har också bidragit till att nå mål, jobba tillsammans och 

I mitten av 00-talet började den tidigare medarbetaren 
Ingrid Olsson att få alla bitar på plats för det som 
skulle komma att bli regionens första gemensamma 
avfallsplan. Ingrid jobbade då på SÖRAB som ansvarig 
för det gemensamma avfallsarbetet i regionen och 
hade efter flera års samtal med kommunerna om att ta 
fram en gemensam avfallsplan äntligen landat i något 
konkret. Många såg fördelarna med en gemensam 
avfallsplan i en region där kommunerna har många 
likheter trots uppenbara olikheter i vissa fall. Som 
exempelvis stad och landsbygd. Avfallsintresset hade 
växt sig stort i kommunerna och den gemensamma 
kraften och viljan var stark. Men det fanns även hinder 
på vägen.

– Jag fick kämpa en hel del. Nu sköter kommunerna 
snacket med politikerna själva men på den tiden var 
det inte så och jag fick sitta många långa timmar 
och övertyga dem om fördelarna med en gemensam 
avfallsplan. Det var inte lätt, men det var verkligen värt 
det, säger Ingrid.

Att SÖRAB tillsammans med nio ägarkommuner 
gick ihop och gjorde gemensam sak av en avfallsplan 
var unikt i Sverige då. Inga andra hade lyckats med det 
förut. Men Ingrid var fast besluten om att det skulle gå. 
Hon var även övertygad om att regionen var mogen att 
ta stora kliv framåt och satsa högt.

– Vi var så entusiastiska och ville ha en långsiktig 
plan som löpte över 12 år. Vi fick slåss för de åren men 
jag var övertygad om att det var den vägen vi skulle 
gå. Som tur var hade vi kommunledningarna och vår 
styrelse på vår sida då och fick full acceptans för vår 
starka ambition framåt.

Människan i centrum

Avfallsplanen blev tillslut ”tjock och tung som en 
lagbok” och ställde krav på att kommunerna skulle 
jobba, förändra, förbättra och styra verksamheten mot 
målen. Avfallsplan 2009–2020 hade fokuset Människan 
i centrum. Det skulle vara enkelt att göra rätt redan 
då och det gällde att få med kommuninvånarna på 
omställningen med nya fokusområden och begrepp. 
Varken avfallsminimering eller återbruk var särskilt 

2020 var sista året för Avfallsplan 2009–2020 och arbetet knöts ihop och summerades. 
Åsa Enström Garnström, projektledare för avfallsplanearbetet på SÖRAB, är nöjd 
med det SÖRAB-regionen åstadkommit under den 12 år långa perioden.

– Vi har haft höga och ambitiösa mål och kommit långt i vårt arbete. Vi har lagt en 
bra grund för Avfallsplan 2021–2032, säger Åsa Enström Garnström.

AVFALLSPLAN
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utbyta erfarenheter. De olika mötesplattformarna har 
också varit användbara i arbetet med att ta fram den nya 
avfallsplanen, Avfallsplan 2021–2032. Åsa ser den som 
en förlängning av den gamla avfallsplanen.

– Det finns tydliga delar att jobba vidare med. Vi vet 
var vi kan bli bättre, var vi haft svårt att komma igång 
och det finns väldigt mycket information och kunskap 
som vi kan ta vidare in i nya avfallsplanen, säger Åsa.

Fortsatt höga mål

En lärdom Åsa tagit med sig är vikten av att 
involvera stora delar av kommunerna, inte bara 
avfallsavdelningarna.

– En avfallsplan handlar om så mycket mer än 
avfallsfrågor. Avfallet uppstår på andra kommunala 
förvaltningar och verksamheter och de måste också 
vara med i arbetet. För att lyckas med detta tar vi 
fram nya styrandeformer, nya sätt att arbeta, vi jobbar 

från flera håll samtidigt och använder oss av våra 
erfarenheter kring vad som fungerat och inte tidigare.

Och att sätta höga mål även framöver, trots att de 
är omöjliga att uppnå, kommer SÖRAB-regionen 
fortsätta med.

– Våra häftigaste mål i Avfallsplan 2009–2020 
har vi inte uppnått. Exempelvis att 60 procent av det 
avfall som vi samlar in via kommunerna till SÖRAB 
ska materialåtervinnas. Där landade vi på runt 35–40 
procent. Det är ändå en väldigt hög siffra. Om vi inte 
sätter höga mål når vi inte dit.

Och även Ingrid Olsson är hoppfull inför framtiden:
– Det är fantastiskt att vi fortsatt lyckats hålla ihop 

nio kommuner, att alla förstår att avfallsfrågorna berör 
alla människor i kommunerna och att de har fått större 
tyngd i samhällsplaneringen. Det är så kul att SÖRAB 
kan fortsätta bidra med kunskap, hjälpa till, driva på 
och vara en samlande kraft.

AVFALLSPLAN

Ingrid om utmaningen med 
matavfallet:

”Det enda som kan gnaga 
i mig som jag inte tycker 
att vi lyckats fullt ut med i 
Avfallsplan 2009–2020 är 
utsorteringen av matavfall. 
Arbetet har gått långsammare 
än vi räknade med och det 
beror på flera saker. Bland 
annat svårigheten med att 
få systemen att fungera 
och att det är svårare och 
trögare att göra förändringar 
i insamlingssystemet. 
Anledningen till det är för att 
vi jobbar med entreprenader 
för insamlingen som sträcker 
sig över långa tider”.

Åsa om Avfallsplan 2009–2020:

”Det häftigaste med den planen 
tycker jag är att de lyckades 
sätta en vision som stämde 
överens med hur samhället sedan 
utvecklades. Att avfallstrappan var 
med, att det fanns målsättningar 
om avfallsminimering, matsvinn 
och återbruk trots att dessa 
uttryck inte var etablerade i 
samhället. Det skapade otroligt 
bra förutsättningar för arbetet med 
planen. Jag är också imponerad 
av att alla kommuner i regionen 
tack vare Avfallsplan 2009–2020 
har matavfallsinsamling idag. 
Det är vi tacksamma för nu när 
regeringen bestämt att det är ett 
måste”.

Kristina om den gemensamma 
avfallsplanens kraft:

”För att säkerställa att hushållsavfallet kan 
hämtas regelbundet krävs samordning och 
samsyn av hela samhällsbyggnadsprocessen 
från översiktsplan, detaljplan, bygglov, 
anläggning och utformning av gator med 
mera. Den gemensamma avfallsplanen gav 
oss möjlighet att starta dialog med berörda 
tjänstepersoner från kommunernas plan-, 
exploatering-, bygglov-, och trafikkontor och 
bjuda in till gemensamma seminarium och 
workshops, vilket blev mycket uppskattat. Vi 
kunde även, tack vare gemensamma krafter, 
kartlägga och ta fram åtgärdsplaner vad 
gäller insamlingspersonalens arbetsmiljö. 
Samtliga kommuner och huvudskyddsombud 
från kommunernas upphandlade entreprenör 
deltog i arbetet, tillsammans med 
Arbetsmiljöverket”.
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AVFALLSPLAN

Avfallsplan 2009–2020 från ett 
kommunperspektiv
Kristina Sjöblom började jobba på Sollentuna Energi AB 
(nuvarande SEOM) som Renhållningsingenjör 
2007. Det var samma år som beslut togs av 
Kommunfullmäktige i Sollentuna att kommunen 
tillsammans med de övriga SÖRAB-kommunerna 
och SÖRAB skulle ta fram en gemensam regional 
Avfallsplan för perioden 2009–2020.

År 2010 fick Kristina som första kvinna i SEOMs 
historia uppdraget som affärsområdeschef. Idag 
jobbar Kristina som konsult åt SÖRAB och använder 
sin gedigna erfarenhet kopplat till avfallsplanen i sitt 
dagliga arbete.
Vilket mål var det viktigaste i Avfallsplan 2009–
2020?

– Alla mål hänger ihop med varandra, men ett mål 
skapade förutsättningar till övriga mål. Nämligen 
Mål 1: Människan i centrum. Människa och teknik 
måste arbeta mer tillsammans, och vi måste skapa 
en gemensam förståelse för hur det hela fungerar för 
att nå långsiktiga mål. Exempelvis måste vi erbjuda 
insamlingssystem och teknik anpassad för att hushåll 
och verksamheter ska hantera sitt hushållsavfall på ett 
bra sätt. En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att 
rekrytera och behålla personal långsiktigt. Det måste 
också finnas ”plats för avfall” i samhällets infrastruktur 
för det avfall som uppstår. Det vill säga i fastigheten, 
på vägar och gator för transport samt plats för övrig 
hantering av avfall. Under den gångna planperioden 
har ett omfattande arbete kommit igång med berörda 
aktörer, internt och externt.
Varför är det viktigt att alla nio kommuner samt 
SÖRAB jobbar tillsammans?

– Dels kan vi tydliggöra helheten som ett 
gemensamt perspektiv för oss själva, det vill säga 

insamling, återvinning och behandling och därmed 
bygga ny kompetens för framtida behov. Genom att 
arbeta tillsammans kan vi även formulera och lösa 
gemensamma komplexa frågeställningar som inte berör 
bara en kommun.
Vilken betydelse har SÖRAB haft för 
avfallsplanearbetet i regionen?

– Att leda och samordna ett regionalt samarbete över 
lång tid är en utmaning, här har SÖRAB i egenskap av 
samordnare kompletterat kommunerna förträffligt och 
tillfört kompetens och resurser som annars inte hade 
varit tillgänglig på lokal nivå.
Hur ser du på framtiden?

– Framtiden kommer att bli allt mer komplex genom 
ökade krav från omvärlden för att uppnå klimat- 
och miljömål, nya komplexa produkter som med 
tiden blir avfall samt kommuninnevånarnas 
förväntningar på ökad service för 
att öka sin sortering. 
Alla är stora 
utmaningar där 
vi tillsammans kan 
hitta lösningar för 
att klara uppdraget.

SÖRAB-regionens 
första gemensamma 
avfallsplan, Avfallsplan 
2009–2020.

Kristina Sjöblom.

Under 2020 antog samtliga kommuner i SÖRAB-
regionen den nya avfallsplanen, Avfallsplan 2021–
2032. Planen har namnet Lätt att göra rätt och 
består av fem målområden: System efter behov, 
Avfall förebyggs, Material cirkulerar, Matavfall 
och Skräp och nedskräpning. Avfallsplanen är 
ett styrdokument för avfallshanteringen i hela 
kommunen. Avfallsplan 2021–2032 har ett tydligt 
fokus på cirkulär ekonomi.
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AVFALLSPLAN

Måluppfyllelse Avfallsplan 2009–2020

Återvinning
• Målformuleringen för 2020 var att 50 procent 

av allt hushållsavfall skulle återvinnas. Och så 
här lyckades regionen: Från 2009–2020 ökade 
återvinningen till 33 procent (2011 återvanns 
27 procent och 2019 återvanns 32 procent).

• Under Avfallsplan 2009–2020 började alla 
SÖRAB-kommuner erbjuda matavfallsinsamling 
för sina invånare, kommunerna har även antagit ett 
gemensamt system: bruna papperspåsar.

Avfallsminimering
• Från 2009 till 2019 har mängden insamlat 

hushållsavfall/kommunalt avfall sjunkit från 
417 kilo/invånare i SÖRAB-regionen till 357 kilo/ 
invånare, vilket är en sänkning på 10 kilo mer än 
målet.

• 2018 började SÖRAB-regionen mäta matsvinn 
(onödigt matavfall) i matavfallet som samlas in via 
papperspåsar. Målet var max 25 procent matsvinn 
2020, SÖRAB-regionen har 11 procent.

Uppnådda mål
• Hushållsavfall som levereras till behandlings-

anläggningarna ska uppfylla deras kvalitetskrav. 
Det innebär att allt matavfall som samlas in från 
SÖRAB-kommunerna behandlas så att biogas 
och biogödsel tas till vara.

• Den årliga mängden insamlat avfall ska per 
invånare ha minskat med 50 kilo från 2009 år 
2020. Den minskade med 60 kilo.

• Mängd matavfall i soppåsen (ej ett mål, men mäts 
i samband med avfallsplanen) har minskat med 
19 kilo/person från 2009 till 2018 *.

Ökningar/minskningar
• Från 2016–2020 så har medborgarna blivit mer 

nöjda med gaturenhållningen*.

• Farligt avfall i kärl- och säckavfallet har minskat 
med 33 procent under perioden 2009–2018, från 
0,18 till 0,06.

• Andel matavfall till biologisk behandling har ökat 
med 16 procent från 2011–2019. Från 15 procent 
till 31 procent. Målet var 35 procent. 

*=Metoden för att beräkna detta har förändrats under tiden 
och kan ha påverkat ökningen/minskningen.

6 av 10 är nöjda med den 
information de får från kommunen 
om avfallssortering.

3 av 4 tycker att 
insamlingssystemet 
för soppåsen är 
anpassat efter 
hushållets behov.

9 av 10 är nöjda med 
sitt senaste besök på 
återvinningscentralen.

4 av 10 har inte 
fått information om 
hur de kan minska 
avfallsmängden.

3 av 4 brukar inte skänka saker för 
återanvändning via nätbaserade tjänster.

1 av 2 tycker det är 
rent på återvinnings-
stationerna.

8 av 10 är nöjda med avfallshanteringen 
i den egna kommunen.

Urval av svar från kundenkät 2020
Kundenkäten har utförts vart 2a–4e år under 
perioden 2009–2020. Svaren används för 
att utvärdera avfallsplanen. Målgruppen för 
undersökningen är yrkesverksamma invånare i 
åldern 25–65 år i någon av de nio deltagande 
kommunerna boende i småhus respektive 
flerbostadshus. Datainsamlingen är genomförd via 
webbenkät med kompletterande telefonintervjuer.
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Pandemin 
ökade trycket 
på återvinnings
centralerna 

INSAMLING

2020 var året då besöksantalet på återvinnings-
centralerna ökade samtidigt som restriktioner i 
form av avstånd och säkerhet var i fokus. 

– Det är såklart en krock mellan den 
höga efterfrågan och risken med många 
personer på samma ställe, säger SÖRABs 
insamlingschef Josefin Pucher.

Covid-19 fick Sveriges befolkning att ändra sina 
vanor. Och SÖRAB-regionen var inget undantag. 
Istället för att pendla till jobbet, jobba och sedan 
åka hem fick folk mycket mer tid att ägna sig åt sin 
hemmiljö. Man renoverade sina hem, byggde altaner, 
ordnade i trädgården, rensade ut och förverkligade 
husliga drömmar och detta märktes på SÖRABs 
återvinningscentraler. På Hagby ökade besöksantalet 
med mer än 30 000 besökare från 2019 till 2020 och 
två fraktioner, tryckimpregnerat trä och sten, jord och 
betong blev betydligt mer populära. 

– Ändrade vanor, hemmafix, mer tid över och 
det faktum att besöka en återvinningscentral är en 
aktivitet som sker utomhus kan vara några förklaringar 
till varför vi såg en så kraftig ökning, säger Josefin 
Pucher.

När pandemin tog fart i Sverige var Josefin orolig att 
SÖRAB skulle kunna drabbas hårt med exempelvis stort 
personalbortfall på grund av sjukdom. Men detta har inte 

Josefin Pucher, 
insamlingschef SÖRAB.
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Totalt antal besök 2020
2019 inom parentes.

Stockby Returpark 180 090 (148 373), 
varav – privatpersoner 130 765 (107 697)

– organisation/företag 49 082 (40 364)

Smedby ÅVC 201 160 (204 700), varav 
– privatpersoner 157 069 (145 572)

– organisation/företag 43 845 (58 759)

Hagby 241 991 (208 636), varav 
– privatpersoner 176 994 (150 885)

– organisation/företag 64 651 (57 367)

hålla avstånd till andra besökare och till SÖRABs 
personal, låta barn sitta kvar i bilen och stanna hemma 
vid minsta sjukdomssymtom. 

– Vi har fortsatt välkomna våra kunder men vi 
har bett om allas hjälp att göra det på ett bra sätt. 
Jag upplever att våra kunder har tagit till sig av våra 
budskap och gjort det möjligt för oss att fortsätta sköta 
vårt jobb och ha fortsatt öppet alla dagar året om utom 
sex större helgdagar. 

Antalet bilar vid containrarna har också begränsats 
för att möjliggöra för personal och besökare att kunna 
röra sig obehindrat. Extrapersonal har satts in på 
helgerna för att dirigera trafik och skapa lugn och ro.

– Det har varit ett intensivt år men vår verksamhet 
har fungerat mycket bra, säger Josefin Pucher. 

INSAMLING

Vi får jordens resurser att räcka längre

Information med anledning av corona

HÅLL AVSTÅND
TILL VARANDRA

– minst 1,5 meter  
 

För din och vår säkerhet ber vi om hjälp att hålla det
rekommenderade skyddsavståndet om 1,5-2 meter. 

 
 
 

Vid behov kan vi begränsa antalet besökare i lokalen
vilket kan leda till att du behöver vänta lite, vi ber om din förståelse.

Har du symptom som hosta, andningssvårigheter
eller feber ber vi dig stanna hemma. 

Tack för att du återvinner och visar hänsyn!

1,5 m 1,5 m

Vi får jordens resurser att räcka längre

Information med anledning av corona

2 m

Tack för att du 
håller 2 meters 

avstånd

Om det är många besökare på anläggningen
samtidigt kan vi behöva begränsa antalet.

Vi får jordens resurser att räcka längre

2 m

Med anledning av covid-19 gäller detta:

Använd munskydd
i våra lokaler

Håll avstånd

hänt. Endast ett fåtal i personalgrupperna på SÖRABs 
återvinningscentraler har varit sjuka under året.

– Jag är glad och tacksam att vi har kunnat hålla 
öppet som vanligt. Att vi jobbar utomhus har hjälpt till 
att hålla smittspridningen låg. Det som har varit lite 
svårt har varit att personal tvingats vara hemma vid 
minsta symptom. Detta har ställt till det lite för våra 
entreprenörer men de har löst det jättebra.

En annan lyckad aspekt av coronaåret är enligt 
Josefin att SÖRAB har varit bra på att kommunicera 
till kunder om vilka regler som gäller när de besöker 
en SÖRAB-anläggning. Bland annat har flera 
kommunikationskampanjer tagits fram kopplat till 
pandemin. Bolaget har uppmanat regionens invånare 
att undvika ett besök när det är som mest folk (helger), 

1 646 ton.  
Så mycket böcker 
och blandat 
papper samlades 
in på SÖRABs 
återvinnings centraler 
under 2020. Det 
är 687 ton mer än 
året innan. Tidigare 
samlades böcker in 
som Brännbart.

3 297 ton. Så mycket 
tryckimpregnerat trä 
samlades in på SÖRABs 
återvinningscentraler under 
2020. Siffran går att jämföra 
med den totala mängden 
insamlat tryckimpregnerat trä 
under 2019 som var 2 334 
ton. Under 2020 samlades 
mest tryckimpregnerat trä in 
på Hagby. Totalt 1 597 ton 
(under 2019 var den siffran 
958 ton).
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ÅRET I SIFFROR

Ökade mängder 
insamlat matavfall
SÖRAB har behandlingsansvaret för nio kommuners 
kommunala avfall, det vill säga det avfall i kommunen 
som faller under kommunens ansvar enligt 15 kap. 
miljöbalken. Detta finansieras via hushållens 
renhållnings avgift. SÖRAB tar också emot avfall från 
företag som måste betala för det de lämnar. Bolaget tar 
emot avfallet på fem återvinningscentraler/returparker 
i Täby, Upplands Väsby, Järfälla, Lidingö och 
Vallentuna. I Vallentuna finns en stor avfallsanläggning 
med en aktiv deponi. Den tidigare deponin, som 
ligger på Hagby i Täby, är numera en ekopark och ett 
populärt rekreationsområde för både människor och 
djur. Inom det aktiva verksamhetsområdet sorteras 
och förädlas stora mängder avfall varje år och allt som 
kommer in genom grindarna åker också ut till nästa 
behandlingssteg i kedjan.

Mängden restavfall har minskat totalt sett de senaste 
åren från att ha legat på en jämn nivå över tid. Det 
utsorterade matavfallet har ökat med över 2000 ton 
jämfört med förra året. Det är positivt då det ger större 
miljönytta att röta matavfall till biogödsel och biogas 
än att bränna upp det. Men fortfarande finns mycket 
matavfall kvar i restavfallet.

Mottagna mängder på återvinningscentralerna ökade 
något 2020 jämfört med föregående år, 5 procent. 
Trots pandemin, eller kanske på grund av, har antalet 
besökare varit högt. Framförallt sköt mängden 
tryckimpregnerat i höjden. 2019 behövde Kvarnkullen 
ÅVC i Sundbyberg stängas när bebyggelse och nya 
tvärbanan skulle fram på platsen. Mängderna som 
togs emot där ser i stort ut att vara fördelade på övriga 
anläggningar under 2020.

Antal invånare i SÖRABregionen
2020: 526 002 stycken

Mottagna mängder Rest och 
matavfall (ton)

Total mängd återvunnet 
material, inklusive 
verksamhetsavfall
2020: 247 056 ton
2019: 261 245 ton
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ÅRET I SIFFROR

Återbruk
2020: 2%
2019: 2%

Materialåtervinning 
inkl rötning
2020: 51%
2019: 47%

Energiutvinning
2020: 46%
2019: 48%

Deponering
2020: 1%
2019: 1%

Mottagna mängder Återvinningscentraler (ton)

Mottagna mängder matavfall (kilo) per invånare i respektive kommun
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ton

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Kvarnkullens 
ÅVC

Löt 
ÅVC

Södergarn 
Trädgårds-
avfallsanl.

Stockby 
Returpark

Görvälns 
ÅVC

Smedby 
ÅVC

Hagby 
ÅVC

20202019



24

Samarbete med utmaningar

–  Det är en jätteutmaning och till dess handlar det 
om att säkerställa driften av återvinningstationerna 
och den fastighetsnära insamlingen. Om det havererar 
kommer det att svämma över av returpapper. Prio är att 
hushållen inte drabbas av skiftet i huvudmannaskapet 
och att vi kan upprätthålla servicenivån. Det är svårt 
för kommunerna men det är en styrka att vi är fler och 
representerar 530 000 invånare, säger Amanda Carlberg. 

Dessutom tittar SÖRAB på möjligheten att hitta 
ett gemensamt system för insamling av plast, papper 
och metall. Det gemensamma systemet skulle innebära 
att SÖRAB och ägarkommunerna tillsammans skulle 
agera på uppdrag av producenterna i enlighet med 
förpackningsförordningen. 

– Jag är nöjd med de steg vi tagit. Vi förbereder oss 
och får kunskap om exempelvis volymer, kostnader 
och hushållens agerande i och med pilotprojektet i 
Upplands Väsby, säger Amanda Carlberg.

Det pilotprojekt Amanda Carlberg syftar på är 
ett projekt som genomförs under våren 2021 där 
ungefär 350 försökshushåll sorterar ut förpackningar 
i en separat påse som de knyter ihop och lägger i 
restavfallsbehållaren. Testet kommer att utvärderas 
under 2021 och för att projektet sedan ska kunna 
bli verklighet krävs, enligt 
Amanda Carlberg, att 
SÖRAB-kommunerna gör 
detta gemensamt, att det sker 
med full kostnadstäckning 
och att kommunerna ges 
inflytande över servicenivå 
och systemutformning. Hon är 
medveten om att vägen dit är 
lång och att mycket kunskap 
behöver samlas in. Frågor 
som behöver få svar innan 
projektet blir verklighet är 
hur lätt begripligt systemet är, 
om folk kommer att ansluta 
sig, om det går att använda 
vilken plastpåse som helst 
och hur ekonomi och taxor 
ska lösas.

KOMMUNSAMORDNING

SÖRABs samarbete med ägarkommunerna, utöver avfallsplanearbetet, har 2020 
kretsat kring upphävandet av producentansvaret för returpapper, coronapandemin 
och planerna på ett gemensamt system för insamling av plast, papper och metall. 

– Det är ett fantastiskt kul jobb. Vi har en viktig roll att fylla som ett aktivt understöd 
till våra kommuner, säger Amanda Carlberg, kommunsamordnare på SÖRAB.

Coronapandemin innebar inga stora praktiska 
konsekvenser för insamlingsarbetet i kommunerna 
under 2020. Däremot syns en tydlig trend och det är att 
restavfallsmängden fortsätter sjunka kraftigt. Och det i 
kommuner där arbetsplatser och kontor dominerar. 

– Restavfallet minskade redan 2019 så oavsett 
pandemins konsekvenser för vår region så kommer 
vi se en fortsatt nedgång av restavfallsmängderna 
framöver. Vi tittar på vilka konsekvenser detta 
får på längre sikt. Ambitionen är att vi ska öka 
matavfallsinsamlingen, minska matsvinnet, hindra 
uppkomsten av avfall och öka utsortering av tidningar 
och förpackningar, säger Amanda Carlberg. 

Kommunsamarbetet 2020 har även handlat om 
framtiden och hur man ska jobba tillsammans de 
kommande åren och vilka forum detta ska göras i. 
Diskussioner har även förts kring hanteringen av 
nya regelverket för insamling av förpackningar och 
alla turer som varit kring producentansvaret för 
returpapper. Första januari 2022 kommer kommunerna 
ha fullt ansvar för insamlingen av returpapper. 

Amanda Carlberg, 
kommunsamordnare SÖRAB.

upplandsvasby.se

08-590 970 00

Vi behöver din hjälp att 

hitta smarta sätt att 

återvinna i framtiden!

Vykort_6.indd   1Vykort_6.indd   1

2021-01-26   09:57
2021-01-26   09:57

Denna information 
skickades ut till 
försökshushållen i 
förpackningsprojektet.
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Hållbarhetspolicy
Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. SÖRAB ska inom 
nedanstående områden arbeta med ständiga förbättringar på ett sätt som främjar 
hållbar utveckling. SÖRAB ska därtill tillämpa ett transparent och strukturerat 
arbetssätt och säkerställa att verksamheten följer aktuell lagstiftning och bindande krav.

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

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

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

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

• bedriva ett aktivt jämställdhets- och 
mångfaldsarbete.

Kvalitet
Vi på SÖRAB ska:
• arbeta processorienterat

• arbeta förebyggande

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

• säkerställa att vi har rätt kompetens inom vår 
verksamhet

• erbjuda god service och ett respektfullt 
bemötande.

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

över

• göra hållbara investeringar med hänsyn till 
livscykelkostnad 

• kvalitetssäkra leveranserna av inköpta varor och 
tjänster

• förebygga risk för korruption, muta och bedrägerier.

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

och i andra hand minimera negativ miljöpåverkan

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

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

• sträva uppåt i avfallstrappan.

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

avfallshantering

• bidra till kunskapshöjning och 
kunskapsspridning i avfallsfrågor

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

• bidra till att våra leverantörers personal 
erbjuds anständiga arbetsvillkor.

SÖRABs hållbarhetspolicy innefattar policyer för miljö, 
kvalitet och arbetsmiljö och har beslutats av VD 2021-02-16.
Policyn riktar sig till SÖRAB och SÖRABs intressenter 
och ligger till grund för de beslut som fattas i bolaget.

MILJÖ
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Avslutad prövotid på Löt
Den 26 november höll Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt 
huvudförhandling i mål M3092-08. Målet gällde SÖRABs verksamhet vid 
Löt. Förhandlingen var finalen på en tioårig prövotid. Under denna period har 
SÖRAB haft provisoriska villkor för delar av verksamheten på Löt och även krav 
på att utreda ett antal frågor.

• Mindre verksamheter behöver inte ha tillstånd. 
De måste istället anmäla till miljökontoret eller 
motsvarande i kommunen. Dessa kallas vanligtvis 
C-anläggningar.

SÖRABs deponier är A-anläggningar. SÖRABs 
större återvinningsanläggningar, återvinningscentraler 
och omlastningar är B-anläggningar och resterande 
återvinningscentraler är C-anläggningar. 
Tillståndsprövning är en omfattande process, med 
många instanser inblandade, och tar mellan fem 
månader till ett och ett halvt år att genomföra, från det 
att ansökan lämnas in till att beslut fattas. 

Tidigare tillstånd för verksamheten vid Löt 
utfärdades av Koncessionsnämnden 1992, med 
tillägg för behandling av farligt avfall 2001 och 
2007. År 2007 bedömde SÖRAB att lagstiftningen 
inom avfallsområdet hade ändrats avsevärt sedan 
tillståndet från 1992 utfärdades och nya mål för 
avfallshantering hade därtill tillkommit. Med anledning 

Dom i ärendet meddelades den 10 december 
2020. I och med domen upphörde prövotiden och 
SÖRAB meddelades slutliga villkor för de delar av 
verksamheten som tidigare innehaft provisoriska 
villkor.

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, 
byggnader eller anläggningar som kan medföra 
störningar för människors hälsa eller miljön och 
regleras i Miljöbalken. I Miljöprövningsförordningen 
och Förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd finns angivet vilka verksamheter som är 
tillståndspliktiga. Kravet på tillstånd varierar med 
typ av verksamhet och storleken på verksamheten. I 
huvudsak gäller följande:
• Verksamheter som påverkar miljön mest ska söka 

tillstånd hos mark- och miljödomstol. Dessa kallas 
vanligtvis A-anläggningar.

• Verksamheter som påverkar miljön något mindre 
ska söka tillstånd hos miljöprövningsdelegation vid 
länsstyrelse. Dessa kallas vanligtvis B-anläggningar.
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Med miljön i fokus

SÖRAB har för närvarande fem övergripande 
miljömål. Dessa är:

• Minska utsläppet av växthusgaser.

• Minska utsläppet av närsalter.

• Minska utsläppet av farliga kemiska ämnen.

• Förflytta bolaget uppåt i avfallstrappan.

• Minska resursförbrukningen inom 
verksamheten.

SÖRABs miljöarbete utgår från kraven i 
miljö ledningsstandarden ISO 14001 och 
miljöavsnittet i bolagets hållbarhets policy.

SÖRABs miljöarbete sker i enlighet med aktiviteter 
som är beskrivna i ett årshjul. Miljöarbetet inleds 
årligen med en översyn på bolagets miljöaspekter. 
Dessa är baserade på miljöutredningar som visar på 
vilka sätt SÖRABs verksamhet påverkar miljön. För 
att identifiera nya och förändrade miljöaspekter sker 
årligen en genomgång av förändrade förhållanden, 
inklusive utveckling av lagar och andra krav, som kan 
relateras till miljöaspekterna. Varje miljöaspekt bedöms 
utifrån omfattning, miljöeffekt och symbolvärde. De 
miljöaspekter som ger högst värde i bedömningen 
är så kallade betydande miljöaspekter och för dessa 

av detta påbörjade SÖRAB en omprövning av all 
avfallsverksamhet på Löt.

Inledningsvis skedde samråd med bland annat 
Länsstyrelsen i Stockholms län och Vallentuna 
kommun för att diskutera utökningen, den förväntade 
miljöpåverkan samt vad som borde ingå i den 
kommande miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). 
Därefter skedde samråd med bland annat myndigheter, 
förvaltningar, föreningar och närboende. När 
samråden, och ett antal miljö- och teknikutredningar, 
var avklarade kunde tillståndsansökan med tillhörande 
MKB skickas in till Miljödomstolen i juni 2008. 
Under hösten samma år skedde ett antal yttranden och 
kompletteringar och ansökan kunde sedan kungöras i 
januari 2009. Efter ytterligare en remissrunda blev det 
till slut dags för förhandling i miljödomstolen på hösten 
2009. Deldom i ärendet erhölls i mars 2010. I domen 
föreskrevs en prövotid då Miljödomstolen skjutit upp 
avgörandet av slutliga villkor för behandling och 
utsläpp av lak- och processvatten. SÖRAB skulle under 
prövotiden i samråd med tillsynsmyndigheten bland 
annat utreda lakvattnets karaktär, lämpliga metoder för 
behandling av lakvattnet samt lämplig utsläppspunkt 
för det behandlade lakvattnet. Under prövotiden 
gällde provisoriska villkor för utsläpp av behandlat 
lak- och processvatten till recipienten. SÖRAB 
inledde därefter ett antal utredningar, en källsortering 
av vattenströmmarna samt en utbyggnation av 
vattenreningen inom Löt. En prövotidsredovisning 
skickades in 2014. Några av prövotidsfrågorna kunde i 

och med den avslutas men SÖRAB yrkade på förlängd 
prövotid för att fortsätta utredningarna. Bland annat 
ville SÖRAB följa upp den nya biologiska rening som 
installerats under 2014. En förlängd prövotid erhölls 
fram till slutet av 2019 då SÖRAB återigen skickade in 
en skriftlig prövotidsredovisning till Miljödomstolen. 
Bolaget hade yrkat på att domstolen skulle avsluta 
prövotiden och ge SÖRAB slutliga villkor. Efter 
ett antal yttranden och kompletteringar föranledda 
av frågor från Länsstyrelsen samt Vallentuna och 
Norrtälje kommun var det så äntligen dags för 
slutförhandling i miljödomstolen gällande mål M3092-
08. Denna skedde i november 2020 och när domen föll 
en månad senare, tio år efter den första deldomen, fick 
SÖRAB sina slutliga villkor för verksamheten vid Löt 
avfallsanläggning.

formulerar SÖRAB därefter miljömål och aktiviteter 
för att arbeta i riktning mot miljömålen.

Löpande under året följs miljöarbetet upp med 
hjälp av bland annat mätningar av vattenutsläpp och 
buller. Därtill görs lagefterkontroller samt interna 
och externa revisioner. SÖRAB ser också över vilka 
kompetensbehov som finns och säkerställer att dessa är 
uppfyllda alternativt att kompletterande utbildning sker.

Glada miner på miljö-
avdelningen och advokaten 
efter dom i mål M3092-08.
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Utbyggt och förbättrat gasuttagssystem på Löt
På SÖRABs äldsta deponidel på Löt 
sker uppsamling av deponigas. Detta 
sker genom ett antal brunnar som 
finns installerade i deponin. Under 
2020 byggdes 20 nya brunnar. 

Den insamlade gasen på Löt används för att driva 
två pannor, en för uppvärmning av verkstadslokaler 
och kontorsbyggnad och en som värmer upp vatten 
i en av SÖRABs reningsanläggningar. Vattnet 
värms upp för att de biologiska processer som 
renar vattnet ska få optimal temperatur och för att 
rening ska kunna ske även under tidig vår och sen 
höst. Den gas som inte krävs för uppvärmningen 
förbränns i en högtemperatur fackla. Förbränningen 
av överskotts gasen omvandlar metanet till koldioxid. 
Gasen samlas upp för att inte riskera läckage genom 
att läcka ut genom deponins skydds- och tätskikt 
och på detta sätt nå atmosfären som metan.

Ett av SÖRABs övergripande miljömål är 
att minska utsläppen av växthusgaser. Detta 
övergripande miljömål syftar bland annat till att 
bidra till FNs globala mål om att bekämpa klimat-
förändringarna samt det nationella miljömålet om 
att begränsa klimat påverkan. SÖRAB har i det 
övergripande målet flera delmål där ett minskat 
läckage av deponigas är ett. 

20 nya brunnar på Löt

År 2018 fattades därför beslut om att bygga ut 
gasuttags systemet inom Löts äldsta deponidelar. 
Målet med utbyggnaden var att kunna öka uttaget 
av deponigas och på så sätt ytterligare minska 
läckaget av deponigas. Utbyggnaden skulle bland 
annat innefatta ett antal nya brunnar inom den 
del av deponin där det, på grund av pågående 
deponeringsverksamhet, saknats brunnar. 
Utbyggnaden omfattade även en uppgradering 
av systemet för reglering av gasuttaget samt en 
förbättring av arbetsmiljön vid gasreglerstationen. 
Under 2018 gjordes provborrningar för att undersöka 
gaspotentialen i de delar där ytterligare brunnar 
skulle installeras. Året efter skedde en projektering 
och under 2020 har uppdraget handlats upp och 
utförts. SÖRAB har nu 20 nya brunnar (och ungefär 
50 äldre). Det nya systemet har precis tagits i drift 
och intrimning av anläggningen pågår för fullt och 
inledande mätningar av mängden insamlad metan 
visar att SÖRAB tar om hand 170 Nm3/h med en 
metanhalt mellan 36–40 procent.

Deponigas kallas den gas som uppkommer i en 
deponi där det har deponerats organiskt avfall. 
Fram till 2005 var det i Sverige tillåtet att 
deponera organiskt material. Det innebär att 
många äldre deponier innehåller stora mängder 
organiskt material som när det bryts ner under 
syrefattiga förhållanden bildar metan, så kallad 
deponigas. Gasen består till huvuddelen 
av metan, resten är vanligtvis koldioxid och 
kväve. Dessa gaser ingår i det man brukar 
benämna växthusgaser. Metan ger en kraftigare 
växthuseffekt än koldioxid på kort sikt, men 
bryts snabbare ner i atmosfären. Utslaget på 
100 år blir metanets påverkan 34 gånger så stor 
som för koldioxid, men räknar man på kortare 
sikt blir påverkan jämfört med koldioxid ännu 
större. Därtill är metan en högexplosiv gas som 
lätt antänder. Att samla in och omhänderta 
deponigas är därför viktigt både ur ett 
klimatperspektiv och ur ett säkerhetsperspektiv.

MILJÖ
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Minskade utsläpp av närsalter 
och växthusgaser
Övergripande mål. Minska utsläppet av närsalter. Detaljerat mål M22: 
Utsläpp av kväve från Hagby deponi ska med marginal underskrida 
riktvärdet (2 000 kg kväve (Ntot)).

Kvävereningen på Hagby deponi sker i dammar, ett porlade bäcksystem 
med små fall för att syresätta vattnet samt en våtmark som även kallas 
serpentindammen. Reningen är som mest effektiv under de varmare 
månaderna då bakterierna och växtligheten är aktiv. För att minska mängden 
kväve som släpps ut från anläggningen sker därför utsläpp företrädesvis under 
sommaren och hösten. Om det är möjligt pumpas vatten inte ut under vintern 
och våren då kvävehalterna är högre. 

Utsläppta mängden totalkväve har med marginal underskridit riktvärdet 
2 000 kilo samtliga år förutom 2012 då nederbörden var betydligt större 
än övriga år. Kvävereningen går ut på att omvandla ammoniumkväve 
till nitrat samt nitrat till kvävgas. Totalkvävehalten utgörs även av andra 
kväveföreningar som är svårare att rena. Det finns med andra ord potential att 
minska totalkvävehalten ytterligare genom att optimera förutsättningarna för 
omvandlingen av ammonium och nitratnitrit.

Övergripande mål. Minska utsläppet av växthusgaser. Detaljerat mål 
M4: Minska fossila koldioxidutsläppen från våra transporter

Huvuddelen av det material som SÖRAB tar emot för sortering, förädling 
och omlastning lämnar anläggningarna för att gå vidare till bland annat 
materialåtervinning eller förbränning.

Då SÖRAB årligen transporterar mer än 200 000 ton är detta självklart en 
viktig miljöaspekt att arbeta med. De huvudsakliga verktyg som bolaget har till 
sitt förfogande är att minska transportsträckan, minska antalet transporter samt 
minska utsläppet per körd kilometer.

SÖRAB har bland annat under flera år arbetat med att öka transportvikterna 
så att containrar och bilar är så fullastade som möjligt när de lämnar en 
anläggning. Genom att fylla transporterna blir det totala antalet transporter 
färre. Förbättringar som genomförts under 2020 är att SÖRAB har uppnått 
högre packningsgrader i omlastningsstationerna på Hagby och Smedby. 
Det innebar att bolaget kunde trycka in mer restavfall i containrarna och på 
så sätt öka lassvikterna med sju procent respektive tio procent. Ytterligare 
en förbättring SÖRAB har genomfört under året är att det numera är egen 
personal som lastar de containrar som kör bort det krossade grovavfallet 
(grovkross) från Hagby. Denna förändring samt noggrannare uppföljning och 
återkoppling på lassvikt har gjort att SÖRAB har kunnat öka lassvikterna för 
dessa transporter med hela 15 procent. I samband med förbättringsarbetet har 
det också varit viktigt att följa upp och kontrollera att det inte körs för tunga 
transporter samt att det inte lastas på ett sådant sätt så att materialet sedan blir 
svårt att tömma ur containern. Förbättringarna ovan har inneburit att SÖRAB 
sammanlagt under 2020, för dessa materialslag, sparat in ungefär 150 stycken 
transporter.

MILJÖ
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Digital omställning i 
pandemins fotspår
2020 blev året då SÖRAB tog ett jättekliv in i den digitala världen. Restriktioner och 
hemmajobb ledde till att samarbetsplattformen Teams blev en naturlig del av många 
medarbetares vardag. 

– Jag är otroligt nöjd med SÖRABs digitala utveckling under året. Företaget har 
anammat den nya tekniken och trots en pågående pandemi upprätthållit gemenskap 
tack vare vårt nya digitala verktyg, säger Ove Hansson, IT-ansvarig på SÖRAB. 

När coronapandemin fick sitt fäste om Sverige i mars 
2020 hade SÖRABs IT-avdelning precis installerat Teams 
i alla anställdas datorer. Detta efter en efterfrågan från 
verksamheten om en samarbetsplattform för internt och 
externt bruk. Tajmingen hade inte kunnat vara bättre. 
Att implementera ett nytt tekniskt system brukar kunna 
ta lite tid, men nu kastades alla in i hetluften direkt och 
tvingades lära sig plattformen på egen hand. 

– Jag är imponerad av Teams och SÖRABs 
medarbetare. Allt har löst sig över förväntan. Det har 
funnits en drivkraft att lära sig verktyget som också har 
visat sig vara väldigt användarvänligt, säger Ove Hansson.

Användandet av Teams inom bolaget har ökat 
under året och användningsområdena har blivit fler 
och fler. Det har även skett en rad olika uppdateringar 
under 2020 som gjort verktyget bättre. Förutom 
uppdateringarna uppskattar Ove Hansson att Teams 
är integrerat i medarbetarnas kalendrar och att det 
är lätt att boka möten. Och just möten, konferenser, 
nätverksträffar och seminarier har kunnat hållas tack 
vare Teams trots ett år fyllt av restriktioner. Och tack 
vare Teams har även nya idéer grott och fått fäste.

– Kommunikationsavdelningen har varit drivande 
i den digitala utvecklingen på ett väldigt positivt sätt. 

Enligt Microsoft är Teams en komplett lösning 
för chatt och onlinemöten. Teams gör det 
enkelt att arbeta i grupp och det går att 
redigera samtidigt och dela filer med populära 
365-appar som Word, Excel, och PowerPoint.

Exempelvis genom de digitala 
kunskapsfrukostarna på 
fredagar som verkligen är en 
succé, säger Ove Hansson 
som tror digitaliseringen 
är det nya normala. 

– Jag tror inte vi 
kommer gå tillbaka till 
hur det var förut när vi 
åkte långa sträckor för att 
medverka på ett möte. Det 
är nya tider nu. Vi har insett att 
vi kan vara mer flexibla och det är 
en otroligt stor fördel för de som har möjligheten. Det 
passar även bra med SÖRABs företagsprofil.

Digitala kunskapsfrukostar förgyllde hösten
I pandemins fotspår har nya kreativa och digitala 
lösningar sett ljuset. SÖRAB har behövt hitta andra 
kommunikationsvägar än de vanliga och hitta nya sätt 
att umgås på. 

– Avsaknaden av kollegor har varit stor bland 
dem som övergått till att jobba på distans. Vi 
har försökt lindra den saknaden, säger SÖRABs 
kommunikationschef Bea Tjärnhell.

Under en halvtimme varje fredagsmorgon har 
samtliga anställda erbjudits att delta vid de digitala 

kunskapsfrukostarna. Kunskapsfrukostarnas syfte är 
att låta olika medarbetare från olika avdelningar berätta 
för sina kollegor om något aktuellt och intressant inom 
sitt arbetsområde. Föreläsningarna spelas in och går att 
se i efterhand via intranätet. Detta möjliggör för alla 
anställda att ta del av frukostföreläsningarna.

Det har bland annat förelästs om aktuella omvärlds-
frågor, projekt, miljö, upphandling och berättelser 
från verksamheten. Även externa föreläsare har varit 
inbjudna för att sprida kunskap inom olika områden. 

IT OCH KOMMUNIKATION

Ove Hansson,  
IT-ansvarig på SÖRAB.
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Studiebesök på nytt sätt
Myndigheternas rekommendationer om att hålla avstånd, jobba hemma och 
undvika trängsel gjorde det omöjligt att mötas som vanligt under 2020. SÖRABs 
kommunikationsavdelning fick hitta nya sätt att hålla studiebesök på. De nya sätten 
blev mycket lyckade. 

Intresset att komma på studiebesök hos SÖRAB 
har varit stort i flera års tid. Vanligtvis brukar ett 
studiebesök innebära ett besök på någon av SÖRABs 
anläggningar där deltagarna får gå runt och titta 
på olika delar av verksamheten medan någon från 
företaget guidar och berättar. I början av året såg 
studiebesöken ut just så men när coronapandemin 
bredde ut sig över landet ställdes de fysiska besöken in 
i avvaktan på att pandemin skulle dra sig tillbaka. När 
det inte blev så efter sommaren ställde SÖRAB om och 
började erbjuda digitala studiebesök via Teams istället. 

– Vi har försökt att skapa en känsla av att 
studiebesöken sker i verkligheten. Det har exempelvis 
varit viktigt att beskriva hur det är på anläggningarna i 
detalj, även om besökarna inte är där, säger Ylva Grill, 
kommunikatör på SÖRAB, och en av dem som håller i 
SÖRABs studiebesök. 

För att göra den digitala omställningen möjlig har 
anläggningarna och dess olika delar filmats och sedan 
har klippen satts ihop till en filmad rundtur. Rundturen 
har sedan kommenterats live till den uppkopplade 
besöksgruppen med möjlighet att stanna filmen när 
som helst och svara på frågor och funderingar. 

– Det har faktiskt fungerat väldigt bra. Ibland har 
det strulat lite med tekniken, men överlag är jag mycket 
nöjd, säger Ylva Grill. 

Och nöjda är även de besökare som medverkat på de 
digitala studiebesöken. Frida Edberg, studievägledare 
i miljövetenskap på Stockholms universitet (samt 16 
studenter) deltog på ett studiebesök på Hagby under 
hösten.

– Det var utmärkt att få se Hagby på det viset då 
vi tidigare inte varit där på grund av svårigheter med 
transporterna. Det var bra information och vi sparade 
tid på att slippa åka fram och tillbaka. Däremot var det 
såklart lite trist att inte gå runt på riktigt. Att se allt på 
plats ger en mer påtaglig upplevelse, säger Frida Edberg. 

Även Ylva Grill håller med om att de digitala 
varianterna av SÖRABs studiebesök har sina 
utmaningar. Bland annat nämner Ylva möjligheten till 
spontana frågor. 

– Det blir mer flerdimensionellt när man är på 
plats och möjligheten att småprata under promenaden 
försvinner ju när man endast ser varandra på en skärm. 
Istället får man samla alla frågor på slutet men det går 
också bra.

15
Så många studiebesök hölls på 
SÖRABs anläggningar (eller 
digitalt) under 2020 med totalt 
144 deltagare. Antalet studiebesök 
2019 var 32 med totalt 402 
deltagare. Under 2021 kommer 
konceptet med digitala studiebesök 
utvecklas och nå fler personer. 
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”Det är en otrolig fördel för 
kommunerna att ha SÖRAB”
Ett annorlunda men väldigt spännande år. Så sammanfattar 
SÖRABs styrelseledamot Johannes Wikman Franke år 2020.

– Jag är väldigt imponerad av det arbete SÖRAB bedriver. Trots 
en pågående pandemi ligger bolaget i framkant och vi visar gång på 
gång att vi vill mer än många andra, säger Johannes Wikman Franke. 

2020 var året när allt vi tog för givet vändes upp 
och ner, menar Johannes Wikman Franke. Vi har 
inte träffats som vi brukar, skolor har bedrivit 
hemundervisning, folk har renoverat som aldrig 
förr och mycket annat har skett digitalt. Och 
samtidigt som verksamheter har tvingats stänga har 
SÖRAB fortsatt hålla sina återvinningscentraler 
öppna. Detta imponerar enligt Johannes Wikman 
Franke. 

– SÖRAB bedriver samhällskritisk verksamhet 
som är lätt att ta för given. Avfallshantering och 
sophämtning kan vi inte stänga ned, trots att det 
pågår en pandemi. Det SÖRAB gör spelar roll. 
Vårt arbete är en viktig samhällsfunktion och vi 
gör det väldigt bra, säger Johannes Wikman Franke.

En viktig framgångsfaktor till SÖRAB-
regionens väl fungerande avfallsverksamhet är 
samarbetet mellan kommunerna, tror Johannes. 
Och han imponeras även av det sätt som SÖRAB 
driver utveckling på. Han lyfter upp framförallt 
Bristaanläggningen som ett exempel på där 
SÖRAB ligger i framkant. Och han menar att 
kommunsamarbetet just är framgångsfaktorn. 

– Ingen enskild kommun hade klarat av det. 
Tillsammans får vi mer muskler. Jag anser att vi 
hittat en idealisk lösning i vår region. Det är en 
otrolig fördel för kommunerna att ha SÖRAB. 

Johannes Wikman Franke har suttit i SÖRABs 
styrelse sedan 2019 och trivs mycket bra med sitt 
uppdrag. Samhällsengagemanget är centralt i hans 
liv och extra starkt brinner han för frågor som rör 
långsiktig hållbarhet och utveckling. 

– Det har skett så mycket förändringar inom 
bolaget bara de två år jag suttit i styrelsen. Bland 
annat har det blivit dyrare att inte sortera sitt avfall 
och det har blivit lönsamt att röta matavfall. Och 
fler förändringar kommer. Avfallshantering är 
en framtidsbransch. Det är jättespännande. Det 
gör också att det är väldigt spännande att sitta i 
styrelsen. 

Hur ser du på SÖRABs framtid?
– En nyckelfaktor tror jag är att vi lyckas lägga pusslet 

med många inblandade aktörer, olika behov, ett föränderligt 
synsätt på vad som är hållbart och lagar och regler som 
förändras. Det är lite som en dans. Man vet inte alltid vem 
som bestämmer och vilken musik det ska dansas till men 
det enda jag tänker att SÖRAB ska fortsätta göra är att vara 
på tårna, hålla det man lovar och leverera bra grejer. Det 
vi inte ska göra är att säga ”vi gör som vi alltid har gjort”. 
Det är en överlevnadsfaktor att jobba med utveckling i en 
föränderlig bransch. Det ställer stora krav på kompetens 
och förmåga att följa lagar, vara ajour, anpassningsbar och 
flexibel. Det är inte självklart men allt detta kan SÖRAB. 

Namn: Johannes Wikman Franke.
Ålder: 53 år. 
Bor: Upplands Väsby. 
Gör: Kommunikations chef samt 
styrelse ledamot i SÖRABs 
styrelse. Centerpartistisk 
representant för Upplands Väsby. 
Antal år i SÖRABs styrelse: Två år. 

Johannes Wikman Franke om 
SÖRABs betydelse för Upplands 
Väsby:

” SÖRABs 
återvinningscentral i 
Upplands Väsby har 
strålande öppettider. 
Det är ”alltid” öppet och 
verksamheten är kund-
orienterad med hög kvalitet och nöjda 
besökare. Jag har aldrig hört så mycket 
roligt och positivt om någon annan 
verksamhet än SÖRABs anläggning 
i Smedby. Det SÖRAB levererar till 
Upplands Väsby är enastående. Folk är 
oerhört tacksamma .”
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SÖRABs ledningsgrupp 
består av Annica Norbäck 
(vice VD), Rickard Cervin 
(produktionschef), Tomas 
Stegfeldt (marknadschef) 
Beatrice Tjärnhell 
(kommunikationschef), Sten 
Johansson (teknik- och 
utvecklingschef), Johanna 
Leback (miljöchef) och 
Johan Lausing (VD).

STYRELSE

LEDNING

SÖRABs styrelse

Ledamöter:
Parisa Liljestrand, ordf, Vallentuna, (M)
Johan Algernon, Täby, (M)
Johannes Wikman Franke, Upplands Väsby, (C)
Antonia Gibson, Lidingö, (M) 
Magnus Nilsson, Solna, (M)
Kajsa Adenbäck, vice ordf, Sundbyberg, (S)
Björn Falkeblad, Järfälla, (M) 
Benkt Kullgard, Sollentuna, (M) 
Johanna Hornberger, Danderyd, (M) 

Suppleanter:
Jaana Tilles, Vallentuna, (S)
Hans Ahlgren, Täby, (L)
Ali Kashefi, (Upplands Väsby, (S)
Carl-Johan Schiller, Lidingö, (KD)
Terence Hales, Solna, (MP)
Tomas Kreij, Sundbyberg, (KD)
Solveig Byberg, Järfälla, (S)
Gerry Johansson, Sollentuna, (L)
Leo Smidhammar, Danderyd, (M)

Parisa Liljestrand

Antonia Gibson

Björn Falkeblad

Johan Algernon

Magnus Nilsson

Benkt Kullgard

Johannes Wikman 
Franke

Kajsa Adenbäck

Johanna Hornberger
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Förvaltningsberättelse

Verksamhetens art och inriktning

SÖRAB bildades år 1978.

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

Bolaget äger och driver två stora återvinnings-
anläggningar i norra Storstockholm, Hagby i Täby 
kommun och Löt i Vallentuna kommun samt fem 
återvinningscentraler i regionen. En Returpunkt och 
mobil ÅVC drivs och hanteras av bolaget.

Ägarförhållanden

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

Bolagets styrelse har sedan årsstämman 2020 utgjorts 
av nedanstående nio personer varav fyra är kvinnor.

Styrelsens möte föregås av en ordförandeberedning 
där Parisa Liljestrand och Kajsa Adenbäck deltar. 
På årsstämman 2020 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.

Ledamöter:

Parisa Liljestrand (M) ordf

Johan Algernon (M)

Johanna Hornberger (M)

Björn Falkeblad (M)

Antonia Gibson (M)

Magnus Nilsson (M)

Benkt Kullgard (M)

Johannes Wikman Franke (C)

Kajsa Adenbäck (S) vice ordf

Suppleanter:
Jaana Tilles (S)

Hans Ahlgren (L)

Leo Smidhammar (M)

Solveig Byberg (S)

Carl-Johan Schiller (KD)

Terence Hales (MP)

Gerry Johansson (L)

Ali Kashefi (S)

Tomas Kreij (KD)

Kommun:
Vallentuna

Täby

Danderyd

Järfälla

Lidingö

Solna

Sollentuna

Upplands Väsby

Sundbyberg
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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. Under 2020 har en ny 
affärsplan tagits fram för perioden 2021–2023.

2020 har inte varit ett normalt år på grund av covid-19. 
Pandemin har inneburit omfattande omställningar 
i arbetssätt vad gäller arbetsplatsens belägenhet 
och hantering av den operativa verksamheten på 
anläggningarna. Möten, konferenser och seminarier har 
hållits digitalt. Bolaget har utformat rekommendationer 
till medarbetarna i enlighet med de nationella 
restriktioner och rekommendationer som utfärdats.

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

Under året har SÖRAB reviderats utifrån Miljö- och 
kvalitetscertifieringen. Bolaget har sedan tidigare 
representerat sig på universitets- och högskoledagar 
vilket medgett fem examensjobb under 2020.

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. Provisoriska 
lösningar kommer att initieras och utverkas oaktat 
utmaningar med bygglov, tillstånd och höga kostnader.

Bolaget är en beställarorganisation och genomför 
regelbundet konkurrensutsättning av den operativa driften 
av anläggningarna. Flera upphandlingar har genomförts 
under året. Bolaget har en väl fungerande avtalskatalog.

Utifrån marknadens prissättning av funktioner 
relaterade till avfallshanteringens behandling och 
förädling har bolaget under 2020 tagit över vissa 
väsentliga sorteringsfunktioner i egen regi.

Det viktigaste samarbetet med ägarkommunerna sker 
genom den gemensamma Avfallsplanen. Bolaget har 
haft uppdraget att ta fram Avfallsplanen 2021–2032 

tillsammans med ägarkommunerna. Planen antogs i sin 
helhet av alla ägarkommuner under 2020. För resurser 
och styrning av planen har ett förslag tagits fram för 
beredande under Q1 2021. 

Bolaget har under året arbetat med uppförandet av en 
sorteringsanläggning för eftersortering av restavfall. 
Sortering sker, från september 2020, med hjälp av 
infrarött ljus och sorterar på typ av material. I första 
hand sorteras plast och metall ut. Anläggningen är 
en kraftig miljöekonomisk åtgärd som syftar till att 
påverka och minska den avfallsförbränning som kostar 
ägarkommunerna mest pengar. Dessutom blir det 
avfallsbränsle som kommer att förbrännas att vara så 
gott som fossilfritt. Anläggningen är en del i bolagets 
strävan att hitta nya fraktioner att sortera ut och 
återvinna materialet i stället för att förbränna det. 

Nya typer av fraktioner som samlas in och används 
som nytt material i stället för att förbrännas eller 
deponeras till nytta för ekonomi och miljö, är böcker, 
kolsyrepatroner och knivar. 

Under 2020 hade SÖRAB cirka 150 studiebesökare 
på anläggningarna. Det är av förklarliga skäl mycket 
mindre än tidigare år. Bolaget erbjuder sedan Q3 2020 
digitala rundvandringar på de stora anläggningarna. 

Under året har bolaget genomfört krisövning med 
personal ingående i krisledning och fortsatt utbildat 
beredskapsorganisationen.

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

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 
247 056 ton (2019: 261 245 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.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

I nuläget bedöms inga särskilda risker eller osäkerheter 
för verksamheten föreligga. Bolaget har under 2020 
hanterat pandemiska utmaningar och kommer fortsatt 
ha adekvat beredskap och kontroll på pandemins 
och medarbetarnas utveckling. Viss osäkerhet 
avseende avfallsmängder och avsättning finns men är 
svårbedömda utifrån rådande läge.

Personal

2020 rekryterades 12 personer till bolaget. Fyra 
personer till nya eftersorteringsanläggningen i 
Brista, en anläggningschef, en underhållsingenjör 
och två driftledare. Fyra personer till driften av 

sorteringsplattan på Hagby, två projektledare, en 
driftledare insamling, samt en behandlingschef. Tre av 
dessa är ersättningsrekryteringar. Internrektyreringar där 
personal bytt tjänst inom bolaget har också förekommit.

Under 2020 har fyra personer slutat i bolaget varav en 
pensionsavgång.

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 2020 inkom många 
förbättringsförslag varav många kunnat bedömas, 
prioriterats och genomförts.

(TKR) 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 303 058 276 590 286 320 314 393 271 364

Rörelseresultat 11 666 -5 250 21 427 50 692 16 389

Resultat e. finansiella poster 2 556 -2 683 38 261 57 431 19 485

Balansomslutning 719 305 510 937 429 770 395 916 355 577

Soliditet 1 33,0 % 46,1 % 55,1 % 52,4 % 45,8 %

Avkastning på eget kapital 2 1,4 % 0,5 % 11,0 % 21,8 % 8,7 %

Avkastning på totalt kapital 3 2,0 % -0,4 % 9,3 % 15,3 % 5,6 %

Medelantal anställda 45 40 37 35 34

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

Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Summa

Belopp vid årets ingång 12 000 6 000 163 222 1 179 182 401

Vinstdisposition enligt beslut 
vid årsstämma 1 179 -1 179 0
Årets resultat 3 194 3 194

Belopp vid årets utgång 12 000 6 000 164 401 3 194 185 595

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (TKR)

UTVECKLING AV VERKSAMHET, STÄLLNING OCH RESULTAT

Till årsstämmans förfogande: balanserade vinstmedel 164 401 734

årets vinst     3 193 739

167 595 473

Styrelsens förslag: i ny räkning balanseras 167 595 473

167 595 473

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

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION (KR)
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NOT 2020 2019

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 4 303 058 276 590 

Övriga rörelseintäkter 5 9 215 7 051

312 273 283 641

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 6,7 -243 129 -237 258 

Personalkostnader 8 -41 129 -35 568 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 12–15 -15 997 -15 364 

Övriga rörelsekostnader -352 -701

300 607 288 891

Rörelseresultat 11 666 5 250 

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 9 341 1 668

Återföring av nedskrivning kortfristig placering 0 1 566

Räntekostnader -9 451 -668

9 110 2 566

Resultat efter finansiella poster 2 556 2 684

Bokslutsdispositioner 10 1 672 3 988

Skatt på årets resultat 11 -1 034 -125 

Årets resultat 3 194 1 179 

Resultaträkning (tkr)
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TILLGÅNGAR NOT 20201231 20191231

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 12 98 089   90 810   

Markanläggningar 13 39 057   39 637   

Maskiner och andra tekniska anläggningar 14 362 276   115 473   

Inventarier, verktyg, installationer 15 2 031   2 167   

Pågående nyanläggningar 16 26 036   19 596   

527 489   267 683   

Summa anläggningstillgångar 527 489   267 683   

Omsättningstillgångar

Långfristiga fordringar 17 0   60 000   

Lager 717   694   

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 51 192   54 019   

Övriga fordringar 11 364   2 021   

Skattefordran 11 751   14 098   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 5 400   5 078   

79 707   75 216   

Kortfristiga placeringar 19 80 398   100 346   

Kassa, bank 30 994   6 998   

Summa omsättningstillgångar 191 816   243 254   

SUMMA TILLGÅNGAR 719 305   510 937   

Balansräkning (tkr)
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EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 20201231 20191231

Eget kapital 20

Bundet eget kapital

Aktiekapital (12 000 aktier) 12 000   12 000   

Reservfond 6 000   6 000   

18 000   18 000   

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 164 401   163 222   

Årets resultat 3 194   1 179   

167 595   164 401   

Summa eget kapital 185 595   182 401   

Skulder

Obeskattade reserver 21 65 617   67 288   

Avsättning återställning deponier 22 122 387   118 021   

Långfristig skuld 23 270 000   70 000   

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 51 231   59 047   

Övriga skulder 14 806   5 300   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 9 669   8 880   

75 706   73 227   

Summa skulder 533 710   328 536   

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 719 305   510 937   

Fortsättning Balansräkning (tkr)
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NOT 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 2 556   -2 683   

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 12–15 15 997   15 364   

Avsättning återställning deponier 22 4 366   -35   

Förlust/vinst vid avyttring av inventarier 1 414   913   

Betald skatt 1 313   -13 090   

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

25 646   469   

Förändring av rörelsekapital

Minskning/Ökning varulager -23   591   

Minskning/Ökning fordringar -6 838   10 039   

Minskning/Ökning leverantörsskulder -7 816   15 743   

Minskning/Ökning övriga skulder 10 295   -1 732   

Kassaflöde från den löpande verksamheten 21 264   25 110   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Ersättning sålda inventarier 511   730   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 12–16 -277 727   -136 429   

Kassaflöde från investeringsverksamheten 277 216   135 699   

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Långfristiga fordringar 17 60 000   -60 000   

Långfristiga skulder 23 200 000   70 000   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 260 000   10 000   

ÅRETS KASSAFLÖDE 4 048   100 589   

Likvida medel vid årets början 107 344   207 933   

Likvida medel vid årets slut * 111 392   107 344   

Kassaflödesanalys (tkr)

* 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 anskaffnings-
kostnad 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 5–10 %
Containrar 10–20 %
Inventarier, verktyg och installationer  5–20 %
Datorer, bilar  20 %

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

Det redovisade värdet för en materiell anläggnings-
tillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering 
eller avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska 
fördelar väntas från användning eller utrangering/
avyttring av tillgången eller komponenten. Den 

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, 
det vill säga till det lägsta av anskaffningsvärde och 
verkligt värde.

Likvida medel

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

Kortfristiga placeringar

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

Finansiella anläggningstillgångar

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

Kassaflödesanalys

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

Eventualtillgång

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

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda i form av löner, betald 
semester, betald sjukfrånvaro med mera samt 
pensioner redovisas i takt med intjänandet. Beträffande 
pensioner och andra ersättningar efter avslutad 
anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda 
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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.

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 redovisas som en 
kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när 
skatten är hänförlig till transaktioner som redovisats 
direkt mot eget kapital. I sådana fall redovisas även 
skatten direkt mot eget kapital. 

Leasing

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

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

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

Intäktsredovisning

Försäljningen omfattar mottagning, avsättning och 
övriga tjänster.

Försäljningen redovisas netto efter moms, punktskatter 
och rabatter.

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

Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt 
följande:

• Hyresintäkter – periodiseras i enlighet med 
hyresavtal.

• Ränteintäkter – i den period ränteintäkten avser.

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

Not. 3 Viktiga uppskattningar och bedömningar

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

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

Avsättningar

I enlighet med gällande lagstiftning aktualiserar 
myndigheterna frågor om efterbehandling vid 
deponiverksamheter. Ansvaret för efterbehandling 
avgörs i respektive enskilt fall ofta med hjälp av 
skälighetsbedömningar, dock minst 30 år efter 
avslutade deponiområden. Avsättningar för 
miljörelaterade kostnader vilka sammanhänger med 
deponiverksamhet har gjorts utifrån bedömningar om 
framtida avslutnings- och 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.
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Kundfordringar

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

Eventualtillgång

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

göra framtida skatteavdrag för material som körs 
ut ifrån anläggningen, 5,2 Mkr (7,3 Mkr), samt för 
material som används i permanenta konstruktioner 
inom anläggningen, 28,1 Mkr (27,1 Mkr). För hela 
mängden lagrat material som skall nyttjas som bränsle 
eller materialåtervinnas kommer skatteavdrag att 
göras under 2021. 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 2020. Vid omräkning från kbm till ton 
fluktuerar uppmätt mängd över tid varför tillgångens 
storlek bedöms med osäkerhet.

NOT. 5 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2020 2019

Hyresintäkter 8 736 6 581

Övriga rörelseintäkter     479     470

9 215 7 051

NOT. 6 UPPLYSNING OM ERSÄTTNING 
TILL REVISORN

2020 2019

Deloitte AB revisionsuppdrag 192 190

övriga tjänster 45 -

Lekmannarevisorer revisionsuppdrag 25 26

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

NOT. 4 NETTOOMSÄTTNING PER VERKSAMHETSGREN 2020 2019

Hushållsavfall 149 150 149 312

Verksamhetsavfall 153 879 127 200

Gasutvinning           29           78

303 058 276 590
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NOT. 8 MEDELTAL ANSTÄLLDA, LÖNER OCH  
SOCIALA AVGIFTER

2020 2019

Antal anställda (årsarbetare) 44 40

varav män 22 23

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen

Kvinnor:

   styrelseledamöter 4 4

   andra personer i företagets ledning inkl VD 3 3

Män:

   styrelseledamöter 5 5

   andra personer i företagets ledning inkl VD    4    4

16 16

Löner och andra ersättningar

Styrelse och VD 1 698 1 591

Övriga anställda 24 720 20 643

26 418 22 234

Sociala kostnader 12 975 11 260

(varav pensionskostnader) (4 182) (3 341)

Pensioner
Företagets kostnad för avgiftsbestämda pensionsplaner uppgår till 4 182 Tkr (3 341).
Av företagets pensionskostnader avser 431 Tkr (360) gruppen styrelse och VD. Företagets utestående 
pensionsförpliktelse till dessa uppgår till 0 (0).

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

NOT. 7 LEASINGAVTAL

Företaget är leasetagare genom operationella leasingavtal avseende hyra, nyttjanderätt eller tomträtt på mark. 
Summan av årets kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår till 3 100 Tkr (3 044). 
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande:

2020 2019

Förfallotidpunkt inom ett år 3 578 3 065

senare än ett år men inom fem år 7 163 4 183

senare än fem år 7 281 7 854

18 022 15 102

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 8 736 Tkr (6 582). Framtida minileaseavgifter 
avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande:

Förfallotidpunkt inom ett år 8 983 9 647

senare än ett år men inom fem år 32 454 35 571

senare än fem år 11 788   20 085

53 225 65 303
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NOT. 9 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER
OCH LIKNANDE INTÄKTER

2020 2019

Utdelning 282 307

Ränteintäkter 10 9

Resultat vid avyttring av kortfristiga placeringar    49 1 352

341 1 668

NOT. 10 BOKSLUTSDISPOSITIONER 2020 2019

Förändring av periodiseringsfond 3 935 4 707

Förändring av överavskrivningar  -2 263    -720

1 672 3 987

NOT. 11 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 2020 2019

Aktuell redovisad skatt -1 034 -125

Redovisat resultat före skatt 4 228 1 304

Skatt enligt gällande skattesats 905 279

Skatteeffekt av:

   Ej avdragsgilla kostnader 47 97

   Schablonränta på periodiseringsfonder 46 53

   Nedskrivning kortfristig placering - -

   Återföring nedskrivning kortfristig placering - -335

   Uppräknat belopp vid återföring periodiseringsfond 36 31

Uppskjuten skatt 0 0

Justeringar som redovisats innevarande år  
avseende tidigare års aktuella skatt

0 0

Redovisad skatt 1 034 125

NOT. 12 BYGGNADER OCH MARK 2020 2019

Ingående anskaffningsvärden 115 918 84 216

Försäljning/Utrangering -1 591 -

Inköp     8 960   31 702

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 123 287 115 918

Ingående avskrivningar -25 108 -23 427

Försäljning/Utrangering 1 591 -

Årets avskrivningar enligt plan   -1 681    -1 681

Utgående ackumulerade avskrivningar -25 198 -25 108

Utgående planenligt restvärde 98 089 90 810

   varav anskaffningsvärde för mark 65 923 56 963
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NOT. 14 MASKINER O ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 2020 2019

Ingående anskaffningsvärden 266 750 186 722

Försäljning/Utrangering -8 546 -1 989
Omklassificeringar 4 155 -
Inköp  252 546    82 017

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 514 905 266 750

Ingående avskrivningar -151 277 -143 896

Försäljning/Utrangering 8 494 1 888

Årets avskrivning enligt plan     -9 846    -9 269

Utgående ackumulerade avskrivningar -152 629 -151 277

Utgående planenligt restvärde 362 276 115 473

NOT. 15 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 2020 2019

Ingående anskaffningsvärden 7 499 7 238

Försäljning/Utrangering -1 400 -1 014

Inköp     833    1 275

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 932 7 499

Ingående avskrivningar -5 332 -5 161

Försäljning/Utrangering 1 198 587

Årets avskrivning enligt plan    -767    -758

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 901 -5 332

Utgående planenligt restvärde 2 031 2 167

NOT. 16 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR 2020 2019

Ingående redovisat värde 19 596 2 628

Utrangering -1 669 -1 244

Omklassificeringar -7 279 -327

Inköp 15 388 18 539

Utgående redovisat värde 26 036 19 596

NOT. 13 MARKANLÄGGNINGAR 2020 2019

Ingående anskaffningsvärden 93 794 90 455

Försäljning/Utrangering - -13

Omklassificeringar 3 124 -

Inköp          -    3 352

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 96 918 93 794

Ingående avskrivningar -54 157 -50 513

Försäljning/Utrangering - 12

Årets avskrivningar enligt plan    -3 704    -3 656

Utgående ackumulerade avskrivningar -57 861 -54 157

Utgående planenligt restvärde 39 057 39 637
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NOT. 17 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR 2020 2019

Deposition Stockholm Exergi - 60 000

NOT. 18 FÖRUTBETALDA KOSTNADER O UPPLUPNA INTÄKTER 2020 2019

Förutbetalda hyror 964 962

Förutbetalda försäkringspremier 1 754 1 857

Förutbetalda medlems-/serviceavgifter förening 694 706

Förutbetalda licenser 401 311

Övriga förutbetalda kostnader 84 336

Upplupna intäkter  1 503    906

5 400 5 078

NOT. 19 KORTFRISTIGA PLACERINGAR 2020 2019

Marknadsvärde per 31/12

Söderberg & Partners depå 80 54 846 60 125

Söderberg & Partners depå 90    31 580    53 243

86 426 113 368

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 2020 2019

Periodiseringsfond tax 15 - 5 546

Periodiseringsfond tax 16 3 250 3 250

Periodiseringsfond tax 17 5 788 5 788

Periodiseringsfond tax 18 17 358 17 358

Periodiseringsfond tax 19 11 405 11 405

Periodiseringsfond tax 20 195 195

Periodiseringsfond tax 21 1 611 -

Ackumulerade överavskrivningar 26 010  23 747

65 617 67 288

NOT. 22 AVSÄTTNING ÅTERSTÄLLNING DEPONIER 

2020-12-31 Löt Hagby Summa

Vid årets början 94 799 23 222 118 021

Tillkommande avsättning 6 451 - 592 5 859

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

Vid årets slut 100 982 21 405 122 387

2019-12-31 Löt Hagby Summa

Vid årets början 92 633 25 423 118 056

Tillkommande avsättning 2 315 - 2 315

Belopp som tagits i anspråk     -149 -2 201 -2 350

Vid årets slut 94 799 23 222 118 021
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NOT. 24 UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2020 2019

Upplupna semesterlöner 2 908 2 366

Upplupna kostnader bränslen 3 837 4 250

Förutbetalda intäkter 1 172 355

Övriga poster 1 752 1 909

9 669 8 880

NOT. 25 STÄLLDA SÄKERHETER OCH
EVENTUALFÖRPLIKTELSER

2020 2019

Ställda säkerheter:

Fastighetsinteckningar 15 060 15 060

Företagsinteckningar 70 000 70 000

85 060 85 060

NOT. 26 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

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

Vår revisionsberättelse har avgivits 20210429
Deloitte AB

Therese Kjellberg
Auktoriserad revisor

NOT. 27 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande: balanserade vinstmedel 164 401

årets vinst 3 194

167 595

Styrelsens förslag: i ny räkning balanseras 167 595

167 595

Parisa Liljestrand
Ordförande

Benkt Kullgard

Johan Algernon

Kajsa Adenbäck
Vice ordförande

Johannes Wikman Franke

Johan Lausing
Vd

Antonia Gibson

Björn Falkeblad

Magnus Nilsson

Johanna Hornberger

Vallentuna 20210422

NOT. 23 LÅNGFRISTIGA SKULDER 2020 2019

Banklån Swedbank 270 000 70 000
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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 
2020-01-01 - 2020-12-31. 

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 2020 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 redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. 
Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
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 2020-01-
01 – 2020-12-31 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 

ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på 
ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring 
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

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

till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

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

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

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

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

Stockholm den 29 april 2021
Deloitte AB

Therese Kjellberg
Auktoriserad revisor
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Box 63 186 21 Vallentuna 08-505 804 00 sörab.se

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

SÖRABs uppdrag är att på ett miljöriktigt och rationellt sätt ta hand om det 
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). Omlastnings stationer 
för hushållsavfall finns i Täby, Lidingö och Upplands Väsby. 

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

http://sörab.se
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