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Uppemot 1000 fastighetsägare i Värmland/Dalsland har enskilda avlopp som inte är godkända och som måste 

åtgärdas. Det säger företagaren Thorleif Berge. – Det skulle ta 72 år innan alla otillåtna avlopp i Sverige var 

godkända om man åtgärdar dem i samma takt som nu. Det är konstigt att det här inte är högre upp på agendan, 

säger han. 

Företagsklimatet i Karlstad är i dalande enligt en av de största undersökningarna. I svenskt näringslivs senaste ranking 

hamnade Karlstad på plats 128 av landets 290 kommuner. Thorleif Berge har en mer positiv syn på saken. Han menar att det 

är ett välkomnande klimat i Karlstad. Det gjorde att han flyttade sitt företag från Västkusten till Karlstad. 

– Här fick jag ett bra mottagande av både kommunen och olika organisationer. Jag kände verkligen att de vill att jag flyttar 

hit. Så har det inte varit på andra ställen jag har tittat på. När jag till exempel undersökte ett läge i Stockholm fick jag känslan 

från både kommun, fastighetsägare och andra att det kvittade om jag flyttade företaget dit eller inte, säger han. Thorleif Berge 

är vd på August Sverige AB som säljer reningsverk, företrädesvis för enskilda hushåll men man har storlekar ända upp till 

sådana som är dimensionerade för hela bostads- och industriområden. 

– Vi har reningsverk för upp till 20 000 personer. 

Litauiska ägare 

Reningsverken tillverkas av ett litauiskt ägarbolag, som har en etablerad försäljningsorganisation i Norge genom ett norskt 

dotterbolag. När det norska företaget startade verksamhet i Sverige blev Thorleif Berge vd för August Sverige AB, och 

huvudkontoret hamnade i Hamburgsund i Tanums kommun på Västkusten. En anledning till valet av ort var närheten till 

Norge. Där stannade man dock inte länge. – Det var en dåligt fungerande samverkan mellan företagen där. 

Thorleif Berge bestämde sig för att flytta och övervägde inledningsvis Stockholm och Göteborg, för att företaget hade inlett 

samarbeten med entreprenörer där. Men Thorleif Berge bestämde sig för Karlstad. – Karlstad ligger fantastiskt bra till 

geografiskt, med nära till Stockholm, Göteborg och Oslo. Han gillade också mottagandet han fick av kommunen och de 

upparbetade nätverk som finns mellan företag i stan. – Det var lätt att få kontakter. 

Kommer från Karlstad 

Thorleif Berge, född och uppvuxen i Karlstad, är ingenjör i botten och har en lång erfarenhet av teknisk försäljning i ledande 

positioner i olika företag. Han har bland annat arbetat och bott i Italien. Att han själv är gammal Karlstadspojk bidrog en del 

till beslutet att flytta August Sverige AB till Karlstad, men det var framför allt det positiva företagsklimatet som avgjorde vart 

flytten gick, säger han. Almi och Handelskammaren var några av aktörerna som avgjorde valet. – Det finns många att vända 

sig till. Du blir någon här, du värdesätts. Nu utgår verksamheten från en kontorslokal på Våxnäs industriområde, men han 

räknar med att han snart kommer att behöva flytta till en större och mer ändamålsenlig lokal. – Vi behöver en lokal för lager 

och teknisk modifiering av reningsverken. Beroende på markförhållanden behöver utrustningen ibland modifieras. 

Siktar på 15 anställda 

Han har i dag ett par personer anställda, men räknar med att snart behöva fem personer. Planen är att företaget ”i ett tidigt 

skede” kommer att vara uppe i cirka 15 anställda. Marknaden för avloppsreningsverk är enorm, menar Thorleif Berge. – Det 

finns en jättepotential för seriösa återförsäljare. Anledningen är att det har byggts upp en stor underhållsskuld bland 

fastighetsägarna. Den märks bland annat på antalet fastigheter vars enskilda avlopp underkänts vid kommunernas 

inventeringar. – När kommunen underkänner ett avlopp har fastighetsägaren två år på sig att åtgärda det. Det är tusentals 

fastighetsägare som har ångest nu för att man måste göra den här investeringen. Han tror också att han kan nå många 

fastighetsägare som väljer att investera i ny avloppsrening innan de är tvungna, för att det är billigare och enklare än att göra 

det efter att kommunen underkänt avloppet. 

Rent vatten 

Det som utmärker August Sveriges reningsverk jämfört med konkurrenternas är framför allt renheten på vattnet som lämnar 

verket, säger Thorleif Berge. – Det är till 99,9 procent rent vatten, och helt luktfritt. Reningsverken bygger på biologisk 

rening utan kemikalier. – Reningen sker i sex steg. Konventionella reningsverk har bara ett steg. 

Fördubbla omsättningen 

August Sverige AB:s omsättning ligger idag på runt 12 miljoner kronor. Den kommer att öka snabbt, säger Thorleif Berge. – 

Vi kan snart omsätta runt 30 miljoner, utan problem. 
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