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Året i korthet
• Balansomslutningen steg till 309,1 Mkr jämfört med 288,9 Mkr året innan.

Soliditeten ökade till 22,6 procent (20,8) och kassalikviditeten till 106,6 (95,9).

• Intäkterna uppgick till 268,3 Mkr, en ökning från 260,5 Mkr 2001. Den ökade
omsättningen har åstadkommits trots att inflödet av handels- och industri-
avfall minskat under året med närmare 30 procent.

• Genom utökade sorteringsinsatser för de minskade avfallsmängderna har
produktionen av avfallsbränsle kunnat upprätthållas i nivå med befintliga avtal
för leverans till förbränning. Den förbättrade bränsleåtervinningen har också
inneburit minskade mängder till deponering.

• Någon generell höjning av sophämtningsavgiften har inte ägt rum under 2002,
endast för kunder som fortfarande har sophämtning med säck. Sophämtnings-
avgiften för villahushåll är lägre än motsvarande avgift för 1994.

• En ny återvinningscentral har öppnats i Sorunda. Totalt uppgår antalet fasta
centraler för villahushållens grovsopor därmed till tio. Sedan våren är centralerna
öppna även på söndagar och dessutom är de vissa tider öppna för småföretag.

• Återvinning av avfall ökade under 2002 med 9,5 procent till 169 000 ton.

• Vid den komposteringsanläggning som uppfördes under 2001 har under 2002
tillkommit tak för lagring av matavfall och färdig kompostjord. Även vid plattan
för bränsleåtervinning har ett tak byggts för att skydda bränslet från nederbörd.

• Byggandet av den nya deponin har fortsatt under 2002 och större delen av
bottentätningen är klar. Under året har även teknik för lakvattenrening vid den
nya deponin utvärderats och beslut fattats om att rena vattnet genom satsvis
biologisk rening i reningsverk med efterföljande behandling i konstgjord
våtmark.

• Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 har införts i verksamheten under
2002 och miljöcertifieringen blev klar den 18 mars 2003.

Omsättning

Vad händer med avfallet?
Totalt hanterat 337.000 ton

Hushållssektorn Sofielund

Industrisektorn
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Miljöpolicy
SRV ska som regionalt transport- och avfallsbehand-
lingsföretag genom ständig förbättring arbeta för att
minska miljöpåverkan samt spara resurser genom mes-
ta möjliga återvinning och minsta möjliga deponering.

Kundanpassade avfallshanteringslösningar som garan-
terar en miljöriktig hantering av hög kvalitet och till
god ekonomi skall utvecklas och erbjudas.

För att uppnå detta
- agerar vi långsiktigt utifrån en helhetssyn och med

kretsloppstänkande tillsammans med kunder och
andra aktörer

- arbetar vi med god marginal till gällande lagstiftning
samt andra regler, krav och åtaganden som vi för
bundit oss att följa

- för vi in miljöaspekterna och miljömålen i det
dagliga arbetet

-  förebygger vi och minskar kontinuerligt miljöpåverkan genom utveckling av tjänster,
   återvinningsprocesser och deponeringsmetoder

-  kontrollerar vi regelbundet vår verksamhet i syfte att uppnå minsta möjliga miljö-
belastning

-  redovisar vi regelbundet våra miljöfakta och har öppna och regelbundna kontakter
med våra intressenter om vårt miljöarbete

På detta sätt bidrar vi till miljömässiga och ekonomiska fördelar för våra kunder och för
samhället. Ett aktivt miljöarbete är av avgörande betydelse för SRV.

4

SRV återvinning blev miljöcertifierat den 18
mars 2003.
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Det mesta går att återvinna
När SRV skulle öppna återvinningscentralen här i Skyttbrink för åtta år sedan tog jag chansen
och hoppade på det. Då hade jag jobbat som sopåkare i många år och tyckte att det vore roligt
att prova på något annat.

Den första återvinningscentralen på Söder-
törn hade öppnat i Nynäshamn, några år
tidigare sedan kom turen till Skyttbrink,
Haninge och Salem. Återvinningscentral-
erna är till för hushållen för att dom ska ha
en plats att göra sig av med avfall som inte
ryms bland de vanliga hushållssoporna. Det
är också meningen att dom ska lämna far-
ligt avfall och el-avfall här.

Jag har containrar för åtta olika typer av
avfall och det är viktigt att besökarna sor-
terar och slänger rätt. Dom flesta är dukti-
ga och vet var dom ska slänga vad. Skyltar-
na som vi har satt upp framför varje con-
tainer underlättar såklart. Men jag måste
ändå alltid finnas i närheten och hålla ett
öga på vad folk gör. När jag ser att någon
är osäker rycker jag in och talar om var dom
ska slänga sina prylar. Om jag visar så blir
det förhoppningsvis rätt nästa gång dom
kommer hit, det gäller att lära folk. Ibland
när det är mycket folk och jag inte hinner
se vad alla gör kan det bli fel och då får jag
sortera i efterhand.

Välpackade sopor
För att det ska rymmas så mycket som möj-
ligt i containrarna använder jag en traktor
med skopa för att trycka till avfallet. När en
container är full täcker jag över den med ett
nät, så att inte något ska blåsa av på vägen
när det körs till Sofielund. Sedan flyttar jag
på skylten och hänger den framför en tom
container. Jag har oftast bara en container
av varje sort öppen i taget. Jag hänger en
kedja framför de containrar som är stängda
så att folk ska förstå vad som gäller.

Det är alltid mycket folk här. Mest folk
kommer det på lördagarna och då kan det
bli väldigt ruschigt. Under en period förra
året hade vi mätare i vägbanan för att se
hur många besökare vi hade, och det visa-
de sig att det kom mellan 500 och 700 bi-
lar varje lördag. Då bestämdes det att vi
skulle ha öppet på söndagar för att sprida
ut helgbesökarna. Vi började med söndags-
öppet i mars. SRV anställde ny personal
som bara jobbar på söndagarna, och jag
fortsätter att jobba mina dagar tisdag till
och med lördag.

Företagare hälsas välkomna
Återvinningscentralerna har alltid bara va-

rit till för privatpersoner. Men jag har märkt
att en del småföretagare kommer hit och
slänger sina prylar också fast dom egentli-
gen inte får. Dom ska åka till Sofielund,
men det blir ju en bit och köra för dom
som inte håller till i närheten. Därför bör-
jade vi sälja företagskort. Det fungerar som
klippkort som dom visar upp för mig när
dom kommer hit. Det är tio besök på ett
kort, och för varje klipp på kortet så får man
lämna upp till tre kubik. I början när vi star-
tade det här gick det trögt med försäljning-
en, men nu när det har funnits ett tag säljer
vi flera kort i veckan.

I september öppnade vi den tionde
ÅVCn i Sorunda i Nynäshamns kommun.
Nynäshamns kommunalråd var med på in-
vigningen och kastade en gräsklippare i rätt
container. Lokaltidningen var där och tog
bilder och skrev en artikel. Förut hade vi
en mobil ÅVC i Sorunda på somrarna. Den
kommer att finnas kvar, men i fortsättning-
en kommer den bara att köra till Muskö i
Haninge kommun.

Allt med sladd och batteri
År 2001 kom det en ny lag som påverkar
oss som jobbar på ÅVC. En lag om produ-
centansvar för el-avfall. Det betydde att vi
fick börja ta emot el-avfall och glödlampor
här på centralen. Folk lämnar in allt från
kaffebryggare och adventsstakar till gamla
datorer och TV-apparater. Vi samlar det i
en container som vi låser på kvällen när vi
stänger, precis som vi gör med containern
för farligt avfall. När containern börjar bli
full ringer jag till Mirec, ett företag i Norr-
köping, som kommer hit och hämtar elbu-
rarna. Dom har personal som monterar isär
alla el-prylar. Plasten går till förbränning
och metallerna återanvänds. Någon har sagt
att om man återvinner tjugo mobiltelefo-
ner kan man göra en vigselring av allt guld
man får ihop.

Jag har gått flera kurser med SRVs ke-
mist för att lära mig dels hur jag själv ska
hantera det farliga avfall som vi får in, dels
hur jag ska instruera besökarna. Det gäller
att veta hur avfallet ska packas och hur man
häller över oljor till vår stora tank. De sista
kurserna gick jag när vi fick de nya och stör-
re miljöcontainrarna för ett drygt år sedan.
Våra rutiner ändrades och nu kan vi han-

tera rullpallar därinne, det är lättare för
chaufförerna från Farligt avfall när dom
kommer hit och hämtar avfallet.

Jag för statistik på allt som körs härifrån
och mängderna ökar varje år. I år har jag
skickat i väg 570 containrar eller 3400 ton.
Vi blir bättre och bättre på att återvinna och
mindre och mindre läggs på deponi. Nittio
procent av det som jag får in går till återvin-
ning på ett eller annat sätt. Det mesta är
brännbart och kompostmaterial. Kompost-
materialet går till komposteringsplattan på
Sofielund, det brännbara flisas och skickas
till Högdalen för förbränning och metaller-
na tar Stena Gotthard hand om.

Thord Ljung
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Farligt avfall för sig

Det farliga avfallet från hushåll samlas in
via tio återvinningscentraler och 11 miljö-
stationer vid bemannade bensinstationer.
Under 2002 uppgick den insamlade mäng-
den till 619 ton (556), en ökning med cirka
11 procent jämfört med året innan. Av den
totala mängden svarade bilbatterier för 299
ton (270) och småbatterier för 43 ton (41).
Förutom batterier ökade mängden lös-
ningsmedel med 15 ton samt färg- och lim-
avfall med 20 ton.

Den försämrade konjunkturen har av-
speglat sig i insamlingen av kyl- och frys-
skåp. Antalet skåp minskade under 2002
med 5,9 procent till 10 780 (11 460).
Mängden omhändertagen freon uppgick
till 4 090 kilo (4 750). Vid enbostadshus
hämtas kyl- och frysskåpen i anslutning till
fastigheten efter beställning av fastighets-
ägaren och kostnaden för insamling och
behandling tas ut via sophämtningsavgif-
ten. Ägare till flerbostadshus får själva sva-
ra för och bekosta transport av skåpen till
Sofielund, medan freondestruktionen ingår
i taxan.

Sedan hösten 2002 är industrins farliga
avfall inte längre en kommunal angelägen-
het i någon av Södertörnskommunerna,
vilket innebär att andra aktörer än SRV kan
utföra insamling från industrier och övriga
företag. Totalt mottogs under året, förut-
om förorenad jord, 13 260 ton (12 250) far-
ligt industriavfall, en ökning med 1 010 ton
eller 8,2 procent jämfört med 2001. Mäng-
den fartygsolja har ökat liksom gatubrunns-
slam, vilket dock motverkas av minskade
mängder tvätthallsslam. Tvätthallsslammet
behandlas i egen anläggning, som under de
första månaderna 2002 var stängd för un-
derhållsåtgärder, vilket är den främsta or-
saken till att slammängden minskade 2002
till 4 530 ton (5 560).

Behandling av förorenad jord enligt
biosanmetoden påbörjades 2001 och har
fortsatt i ungefär samma omfattning 2002.
Mottagna mängder från olika marksane-
ringsprojekt i regionen uppgick under
2002 till 4 860 ton (4 910). Den färdig-
behandlade jorden används som täcknings-
material på deponin.

Bortsett från det rent farliga avfallet
innehåller osorterat avfall skadliga ämnen
och metaller som varken brinner eller bör
förbrännas, och inte heller kan komposte-
ras eller rötas. Hushåll, restauranger och
storkök har källsorterat sitt avfall ända se-
dan mitten av 1990-talet. Hämtning av
detta avfall sker med separata fordon. Be-
tydelsen av sådan källsortering har bekräf-
tats genom att den sedan 2002 är ett lag-
krav. Med utsortering av det icke brännba-
ra avfallet är förutsättningarna goda att få
fram en fraktion helt fri från skadligt inne-
håll för energiutvinning eller biologisk be-
handling av högsta kvalitet.

I det delägda intressebolaget Miljösor-
tering på Södertörn vidareförädlas det käll-
sorterade icke brännbara avfallet för åter-
vinning av plåtförpackningar och andra
metaller. Den restfraktion som därefter blir
kvar deponeras i en specialcell med avan-
cerad tätning. Undersökning av lakvattnet
sker kontinuerligt såväl före som efter re-
ning i det geologiska filtret.

En grundförutsättning för all verksamhet med återvinning, återanvändning och deponering är att
det avfall som behandlas är fritt från farligt och skadligt innehåll. För att undvika miljöpåverkan
från ämnen och metaller som långsiktigt kan inverka på människors hälsa och den biologiska mång-
falden har insamling och säkert omhändertagande av farligt och skadligt avfall sedan länge högsta
prioritet i SRV´s verksamhet.

Insamlingen av icke brännbart avfall
från enbostadshus sker främst genom sid-
lastartömning av kärl, medan flerbostads-
husen har olika alternativ såsom tömning
av kärl eller bottentömmande container.
Baserat på plockanalyser beräknas total-
mängden icke brännbart hushållsavfall på
Södertörn uppgå till 5 000 ton, varav un-
der året insamlades drygt hälften eller 2 560
ton (2 620). Av den insamlade mängden
kunde 12 procent eller 310 ton (260) åter-
vinnas som metaller.

Producentansvar för elektronikavfall
gäller sedan halvårsskiftet 2001. Elektronik
från enbostadshus lämnas vid återvinnings-
central, medan ansvaret för bortforsling
från flerbostadshus åvilar fastighetsägarna.
SRV erbjuder hämtning av flerbostads-
husens elektronikavfall och ett åttiotiotal
avtal har tecknats med fastighetsägarna om
sådana transporter.

Elektronikavfallet lastas om på Sofielund innan det körs till Mirec i Norrköping för demontering.
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Avfallet kommer i retur

Återvinningsstationer för tidningar och
förpackningar är sedan länge etablerade och
fastighetsnära insamling av sådant materi-
al efterfrågas i ökande omfattning. Därut-
över finns återvinningscentraler för grov-
sopor samt maskinell och manuell avfalls-
sortering på återvinningsanläggningen i
Sofielund, vilket sammantaget ger kunder-
na en god service och bidrar till en hög åter-
vinningsgrad.

Tidningar och förpackningar
Återvinningsstationer för tidningar och
förpackningar har upprättats på 315 plat-
ser på Södertörn. Varje station betjänar i
genomsnitt cirka 860 invånare, vilket inne-
bär en högre servicenivå än det riktvärde
på 1 200 som förutsattes av materialbola-
gen då verksamheten påbörjades.

Den totalt insamlade mängden tidning-
ar och förpackningar har minskat marginellt
under 2002 och uppgick till 21 750 ton
(21 820). Insamling av tidningar minskade
för andra året i rad, medan pappers- och
plastförpackningar samt glas fortsatt att öka.
Tidningsinsamlingen uppgick till 13 730 ton
och förpackningsinsamlingen till 8 020 ton.

Fastighetsnära hämtning av tidningar
och förpackningar har hittills skett hos drygt
300 kunder, främst förskolor och daghem
samt bostadsrättsföreningar. Verksamheten
är under utbyggnad och ytterligare ett fler-
facksfordon för samtidig hämtning av flera
fraktioner har tillförts förpackningsinsam-
lingen under 2002.

Grovsopor från hushåll
En ny återvinningscentral öppnades under
2002 i Sorunda, vilket innebär att antalet
permanenta centraler för enbostadshushål-
lens grovsopor uppgår till tio. Därutöver
betjänas vissa glesbygdsområden i Hanin-
ge av en mobil central.

För att förbättra servicenivån för hushål-
len har återvinningscentralerna sedan våren
2002 varit öppna även på söndagar. Ungefär
samtidigt gavs möjlighet för småföretag att
vissa tider mot avgift lämna sitt återvinnings-
material vid återvinningscentralerna.

Mängden sorterade grovsopor som läm-
nades vid återvinningscentralerna uppgick
under 2002 till 27 160 ton (22 750), en ök-
ning med 19,4 procent jämfört med 2001.
Förutom under 2001, då mängden grovav-
fall minskade, har den årliga ökningstakten
legat på omkring 20 procent ända sedan cen-
tralerna tillkom vid mitten av 1990-talet.
Totalt återvanns under 2002 24 160 ton
(19 190), vilket motsvarar en återvinnings-
grad på 89 procent. Av det återvunna mate-
rialet gick hälften till materialåtervinning
medan resten utnyttjades som energi.

Sedan andra kvartalet 2002 hämtas
grovsopor från flerbostadshus i två fraktio-
ner, en brännbar och en icke brännbar. Se-
dan sorteringen påbörjades har andelen
brännbart grovavfall uppgått till cirka 15
procent, men bedömningen är att den
brännbara fraktionen i realiteten är högre.
Mängden grovsopor från flerbostadshus
uppgick under 2002 till 7 580 ton (7 650),

Återvinning av grovsopor vid återvinningscentral

Avfallsbränsle

Metaller

Kompostmaterial

Fyllnadsmassor

Wellpapp

Totalt mottaget
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något lägre än året innan. Det brännbara
grovavfallet transporteras till Sofielund för
bränsleåtervinning.

Maskinell sortering av handels-
och industriavfall
Vid återvinningsanläggningen i Sofielund
bedrivs maskinell sortering och förädling av
avfall och återvinningsmaterial. Under året
sorterades 41 760 ton (42 480) bygg-, han-
dels- och industriavfall, av vilket 81 procent
kunde återvinnas. Merparten (93 procent)
av det återvunna materialet utgörs av bräns-
le och resten av metaller. Förutom sortering-
en av handels- och industriavfall har under
året 34 540 ton (35 130) grus utvunnits ur
slagg från energiproduktion.

Nuvarande leveransavtal med regionens
förbränningsanläggningar bedöms vara till-
räckliga för att täcka behovet av förbränning
av det utsorterade bränslet under de närmas-
te åren. På sikt kommer utbyggnaden av
Högdalenverket 2005 att ytterligare förbätt-
ra avsättningsmöjligheterna.

För att tillvarata sådant material som inte
går att återvinna maskinellt sker finsortering
av återvinningsmaterial, pappersförpack-
ningar, plast, wellpapp och metallförpack-
ningar, i det delägda bolaget Miljösortering
på Södertörn AB. Anläggningen är ett vär-
defullt komplement till övrig återvinnings-
verksamhet vid Sofielund.

Genom materialåtervinning kan värdefulla resurser i avfallet komma till nytta och på så sätt bidra
till utvecklingen av ett effektivare resursutnyttjande i ett långsiktigt hållbart samhälle. För att
uppnå någon mer betydande effekt fordras dock att mer resurssnåla produkter utvecklas och att
onödiga engångsförpackningar försvinner. Utveckling och drift av ändamålsenliga insamlings- och
återvinningssystem betonas i SRV´s miljöpolicy.

Metallförpackningarna balas innan de skickas vi-
dare till järnbruk för återanvändning.
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Avfall blir näring och jord

Central kompostering
Strängkompostering bedrivs sedan 2001
på en 2,5 ha stor komposteringsplatta.
Under 2002 har en del av plattan försetts
med tak för lagring av råvara och färdig
kompostgjord. För att stärka trovärdighe-
ten för slutprodukten pågår arbete med att
certifiera komposttillverkningen.

Kapaciteten vid anläggningen i Sofie-
lund uppgår till 15 000 årston av vardera
matavfall samt park- och trädgårdsavfall
och antalet kunder som tecknar kompos-
teringsavtal ökar. Genom den förändring
som skett i kommunernas renhållnings-
ordningar, att avfall från restauranger, stor-
kök och livsmedelsbutiker skall källsorte-
ras, kommer avfallsmängderna till biolo-
gisk behandling att öka. Även kommuner
utanför Södertörn lämnar källsorterat
matavfall till Sofielund. Då kapaciteten i
befintlig rötningsanläggning redan är fullt
utnyttjad kommer all utökning av voly-
merna för biologisk behandling tills vida-
re att ske i form av kompostering.

Totalt mottogs för kompostering 9 600
ton (9 600) mat-, park- och trädgårdsav-
fall under 2002, samma omfattning som
året innan.

Rötning
En mindre rötningsanläggning för utsor-
terat matavfall har varit i drift sedan 1995
för att utvärdera förutsättningarna för
byggandet av en fullskaleanläggning. Un-
der 2002 har 1 210 ton (1 030) källsorte-
rat matavfall rötats för framställning av
högkvalitativ biogödsel.

Med den omfattning matavfallsinsam-
lingen beräknas få genom kravet på bio-
logisk behandling av matavfall från res-
tauranger, storkök och livsmedelsaffärer
planeras en utbyggnad av kapaciteten vid
nuvarande rötningsanläggning till cirka
1 800 årston under 2003. En ytterligare
utbyggnad av befintlig anläggning kan ske
om behovet senare ökar.

Hemkompostering
Egen kompostering av köksavfallet är ett
bra sätt att sprida kretsloppstänkandet
samtidigt som en rätt skött kompost ger
jord till rabatter och gräsmatta, minska-
de transporter till den centrala behand-
lingsanläggningen och lägre sophämt-
ningsavgift.

För att stimulera till eget omhänder-
tagande av det lättnedbrytbara organiska

Biologisk behandling av avfall genom kompostering och rötning är en verksamhet som kommer att
få ökande betydelse i utvecklingen av ett uthålligt kretsloppssamhälle. Vid Sofielundsanläggningen
erbjuds kvalificerad biologisk behandling som ger en slutprodukt som efterfrågas och därigenom
kan avsättas och integreras i kretsloppet.

avfallet tillämpas en reducerad taxa för
hushåll som komposterar sitt organiska
avfall. Hushåll i småhus uppmuntras ge-
nom en årsavgift som är ungefär en tred-
jedel lägre än den ordinarie sophämtnings-
taxan. Detta har lett till att cirka 20 pro-
cent av alla villakunder och 14 procent av
fritidshuskunderna komposterar. För fler-
bostadshus tillämpas en lägre taxa om
samtliga hushåll i samma trappuppgång
deltar med gemensam kompostering.

Totalt beräknas hemkompostering
minska mängden avfall till central behand-
ling med 1 600 årston, som genom taxe-
rabatten dock har en hög behandlings-
kostnad på drygt 1 200 kronor per ton.

Matavfall från restauranger, storkök och livsmedelsbutiker strängkomposteras på Sofielund. Strängvändaren luftar strängarna en gång i veckan under som-
marmånaderna. När komposteringen är klar siktas materialet innan det används som näringsämne i ny matjord.
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Avfall som värmer

Genom leveransavtal för energiutvinning
ur hushållssopor i Högdalens kraftvärme-
verk samt avtal för leverans av förädlat
avfallsbränsle till såväl Högdalen som
Igelstaverket finns goda förutsättningar att
tillvarata resurserna i det avfall som är
lämpligt att förbränna. Med det samar-
bete som sedan lång tid funnits med Sö-
dertörns Fjärrvärme kan också den me-
tangas som bildas i deponier och rötceller
tillvaratas för uppvärmning av bostäder.

Sedan fjärrvärmenäten i Stockholms
stad och kommunerna söder om Stock-
holm kopplats ihop har förutsättningar-
na för avsättning av det bränsle som ut-
sorteras ökat, och med en planerad ut-
byggnad av förbränningskapaciteten i
Högdalen kommer avsättningsmöjlig-
heterna att ytterligare förbättras. Samti-
digt blir förbränningsbehovet större i takt
med att utsorterat brännbart avfall inte
längre får deponeras, vilket innebär att

Energiutvinning är den åtgärd som har störst omfattning av de insatser som sker i verksamheten
för att värna miljön. Tillsammans med återanvändning, återvinning och biologisk behandling är
energiutvinningen oumbärlig för att spara på naturtillgångarna och minska belastningen på
deponin.

bristen på tillräcklig förbränningskapaci-
tet kommer att kvarstå.

Förbränning av avfall
Trots minskat inflöde av handels- och in-
dustriavfall under 2002 har bränslepro-
duktionen ökat genom ökade sortering-
sinsatser vid återvinningsanläggningen.
Under året levererades till Högdalen
19 680 ton (11 560) och till Igelstaverket
17 360 ton (20 530) bränslekross samt
5 650 ton (4 440) träflis. Utöver bränsle
från handels- och industriavfall leverera-
des 48 500 ton (41 500) hushållsavfall för
energiutvinning i Högdalen.

Sedan 2002 gäller ny lagstiftning som
innebär att brännbart avfall måste utsor-
teras och att det brännbara avfallet inte
heller får deponeras. Dispenser har läm-
nats för 2002 och 2003 men på sikt be-
döms lagen leda till en ökning av bränsle-
återvinningen.

Energivärdet i det avfall som förbränts
motsvarar uppvärmningen av cirka 35 000
lägenheter.

Metangasutvinning
Genom ett omfattande gasutvinningssys-
tem med vertikalt borrade brunnar och
horisontellt placerade gasuttagsrör tas den
metangas som bildas vid avfallets nedbryt-
ningsprocess tillvara. Metangasen trans-
porteras i en 13 km lång rörledning till
Skogås fjärrvärmecentral, där energin ut-
nyttjas för uppvärmning av lägenheter.

Gasproduktionen uppgick under året
till 21 GWh (25,7), en minskning med 18
procent jämfört med året innan. Produk-
tionen har minskat kontinuerligt under
senare år på grund av att det organiska
hushållsavfallet bränns i Högdalen i stäl-
let för att deponeras. Gasens energimängd
räcker till uppvärmning av cirka 2 800
(3 400) lägenheter.

Det brännbara avfallet från hushåll och företag körs bland annat till Högdalens kraftvärmeverk för förbränning och uppvärmning av bostäder.
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Det som blir kvar deponeras
Den deponeringsförordning som gäller sedan mitten av 2001 innebär att miljökraven skärpts för
såväl nya deponier som befintliga deponier som fortfarande är i drift efter 2008. Den nya deponi
som är under uppbyggnad vid Sofielund är väl anpassad till de nya deponeringskraven.

Framtida krav på avfallssortering, liksom
deponeringsförbud för brännbart respekti-
ve organiskt avfall, kommer att verka som
styrmedel för ökad återvinning. Därmed
minskar behovet av deponering till att hu-
vudsakligen omfatta olika typer av restav-
fall som inte kan återvinnas.

Samtidigt som nuvarande deponi är på
väg att avslutas pågår byggandet av den nya
deponin och en första etapp blir klar under
2003. Under året kommer återstående bot-
ten- och sidotätning att färdigställas, samt
lakvattendammar, reningsverk och våtmark
att anläggas.

Under 2002 omhändertogs totalt
337 700 ton (354 300) avfall och material
varav 107 000 ton (145 000), motsvarande
32 procent (41), deponerades. Det mins-
kade avfallsflödet beror främst på att
mängden ej branschspecifikt handels- och
industriavfall minskat med 28 000 ton
eller 28,7 procent. Nedgången motverkas

delvis av ökade mängder fragmenterings-
avfall från bilskrotning (8 000 ton) och
grovsopor från enbostadshus (4 400 ton).
Samtidigt som avfallsinflödet sjunkit har
andelen återvunnet material ur handels-
och industriavfall ökat, vilket resulterat i en
utomordentligt låg deponeringsmängd på
107 000 ton.

Miljöåtgärder
I takt med att deponiytorna på nuvarande
avfallsupplag fylls ut sker kvalificerad slut-
täckning i enlighet med förutsättningarna
i deponiförordningen. Under 2002 har slut-
täckning utförts på en yta av 1,3 hektar,
varefter 11,7 hektar återstår att åtgärda
innan driften vid deponin är avslutad. En
avsikt med sluttäckningen är att begränsa
vatteninfiltrationen till högst 50 liter per
m2 och år. Kostnaden för sluttäckning
under 2002 uppgick till 1,5 Mkr, vilket bok-
förts mot den fond för framtida kostnader

som vid slutet av 2002 uppgick till 16 Mkr.
Lakvattnet från nuvarande deponi förs

i ledningar till Henriksdals reningsverk för
rening. Trots den varma och torra somma-
ren ökade mängden lakvatten från anlägg-
ningen under 2002 med cirka sex procent
till 219 000 m3 (207 000).

I den nya deponi som håller på att fär-
digställas kommer lakvattnet att renas i eget
reningsverk med efterföljande behandling
i konstgjord våtmark. Det vatten som be-
handlats på detta sätt är fritt från förore-
ningar och kommer inte att öka näringstill-
förseln till recipienten Orlången i Huddinge.

Den nya deponin kommer att indelas i
celler för separat omhändertagande av oli-
ka typer av avfall. Lakvattnet från cellerna
uppsamlas i ett separat dräneringssystem
och leds därifrån vidare till reningsverket.

Deponi 2000 som invigs vid årsskiftet 2003/2004 byggs i kombination med en ny bergtäkt.
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61 fordon i transportflottan
Företagets transportverksamhet är omfattande och innefattar en egen fordonspark på totalt 61
fordon, varav 26 konventionella sopbilar, fyra minisopbilar, elva sidlastare, åtta lastväxlare, sju
frontlastare och fem lastbilar.

Transportorganisationen är uppdelad i ett
affärsområde som betjänar hushåll och ett
som i första hand utför transportuppdrag
åt företag. Förutom transporter med egna
fordon anlitas entreprenörer för vissa ty-
per av transportuppdrag, bland annat
slam- och latrininsamling samt skärgårds-
transporter.

Totalt transporterades under året
190 900 ton (186 800) avfall och återvin-
ningsmaterial, varav 109 000 ton (104 800)
hushållsavfall, 24 100 ton (26 700) han-
dels- och industriavfall och 57 800 ton
(55 300) slam.

Hushållstransporterna omfattar insam-
ling av avfall och återvinningsmaterial från
drygt 120 000 hushåll. Mängden hushålls-
avfall på Södertörn har under 2002 ökat
med totalt 4 200 ton eller 4 procent, vilket
uttryckt per capita motsvarar 2,8 procent.
I stort sett hela ökningen hänför sig till
grovavfall från återvinningscentraler.

Kärl- och säcksopor hämtas normalt
varannan vecka från enbostadshus, till störs-
ta delen med sidlastarfordon, och varje
vecka från flerbostadshus med konventio-
nell sopbil. Av främst arbetsmiljöskäl kom-
mer säckhämtning successivt att ersättas
med kärlhämtning med början under för-
sta kvartalet 2003. Grovsopor lämnas av
villahushållen själva vid återvinningscentral,
medan grovsopor från flerbostadshus häm-
tas i två fraktioner med separata sopbilar.
Insamling och transport av icke brännbart
avfall från enbostadshus sker var åttonde
vecka med sidlastande fordon medan töm-
ning av behållare i flerbostadsområden fö-
reträdesvis sker med kranbil. Sedan 2002
ingår två tvåfacksbilar för transport av för-
packningsmaterial i hushållsverksamheten.

Antalet kunder med latrinhämtning
minskar och förhoppningen är att latrin-
hämtning på sikt kommer att försvinna med
hjälp av information om alternativ hante-
ring samt högre avgifter. Latrintransporter
utförs för de cirka 1500 kunder som finns

kvar, främst fritidshusägare, helt genom
entreprenör.
Transporter av handels- och industriav-
fall minskade under 2002 med 2 600 ton
eller 9,8 procent. Minskningen är en åter-
spegling av den konjunkturbetingade ut-
vecklingen för handels- och industriavfal-
let i sin helhet.

Fordonsparken är anpassad för att täcka
de flesta behov för transport av handels-
och industriavfall. Lastväxlare är den tra-
ditionella typen av containerfordon och las-
tar alla behållarstorlekar från 10 till 30 m3.
Frontlastare används för tömning av behål-
lare mindre än 10 m3 och utnyttjas bland
annat för tömning av källsorterat avfall vid
miljögårdar samt tidningar och förpack-
ningar vid återvinningsstationer. Frontlas-
tarna betjänar även kunder med schema-
lagd tömning av blandavfall. Glasinsamling
sker sedan våren 2002 i egen regi med kran-
bil för iglootömning av färgat respektive
ofärgat glas.

Första steget i införandet av ett trans-
portplaneringssystem har tagits under 2002.
Ett program för optimering av körturer med
förslag till körturordning har införts och
kommer att åtföljas av att fordon och be-
hållare utrustas med datorer och datachips
för registrering av tömningsinformation.
Syftet är att förbättra såväl kvalitet som
effektivitet i transportverksamheten.

Mängden insamlat hushållsavfall 2002
966 kg per hushåll

Transport av hushållsavfall

Säcksopor, 444 kg

Grovsopor, 309 kg

Tidn. och förpackn. 190 kg

Icke brännbart, 23 kg
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Glasbilen som tömmer alla glasigloor på Söder-
törn är uppdelad i två fack för att skilja det färga-
de och ofärgade glaset.
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En vespa tillverkad av en Cola-
burk får betraktas som ett udda
inslag i SRV´s fordonspark.
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Ingemar Lundström, VD

VD har ordet

Omsättningen kunde under året ökas med
3 % till 268 Mkr och rörelseresultatet jus-
terat för jämförelsestörande poster förbätt-
ras med 85% till 20,5 Mkr. Den kraftiga
minskningen av handels- och industriav-
fallet med 29% eller 28 000 ton kompen-
serades genom ökade insatser och högre
produktivitet i bränsleproduktionsverk-
samheten. Under året har 43 600 ton
bränsle producerats vilket är en ökning med
19% jämfört med föregående år. Den för-
bättrade produktiviteten har starkt bidra-
git till det förbättrade resultatet, vilket även
en förbättrad logistik inom affärsområde-
na transport hushåll och industri gjort.

Minskningen av bygg, handel– och in-
dustriavfallet beror dels på en avmattning
i konjunkturen men även på ett ökat in-
tresse för sortering ute bland företagen och
att flera aktörer påbörjat sortering av blan-
dat avfall. En bättre och stabilare mottag-
ning av bränsle hos fjärrvärmeverken har
även bidraget till minskningen av blandat
avfall till vår anläggning. Grovsoporna
från hushållen som till sin sammansätt-
ning påminner om bygg–, handel och in-
dustriavfallet fortsätter dock att öka. Un-
der det gångna året ökade dessa med 19%
till 27 000 ton. Återvinningsgraden för-
bättrades till 89%, vilket betyder att en-
bart 2 900 ton av villahushållens grovso-
por behövde deponeras.  Även om det är
positivt med den ökande återvinningen av
grovsoporna så är ökningstakten av grov-
sopsmängden oroande. Ökningen tyder på
att en allt större del av villahushållens

SRV´s bästa resultat någonsin blev facit av verksamheten under
år 2002. Trots kraftigt minskade mängder handels- och industri-
avfall och därigenom ett stort intäktsbortfall har ändå en kraftig
resultatförbättring kunnat uppnås.  Genom engagerade och kun-
niga medarbetare i hela företaget kunde snabba och effektiva
åtgärder vidtas för att möta och kompensera för den oväntat
stora nedgången av avfall till Sofielundsanläggningen.

byggavfall söker sig till återvinningscen-
tralerna, vilket inte är reflekterat i sop-
hämtningstaxan. Den separata insamling-
en av brännbara och icke brännbara grov-
sopor från flerbostadshusen som inleddes
under våren 2002 har haft större inkör-
ningsproblem än som förutsattes. Prak-
tiska problem med grovsopsrummen, pro-
blem i samband med hämtningen samt
större informationsbehov än vi förutsåg
har gjort att återvinningsgraden i slutet
av året bara uppnådde 20 % i förhållande
till den beräknade 60 %.

Den del av hushållssoporna som man
normalt tänker på när man hör ordet hus-
hållssopor, säck- och kärlsopor, hade en
bättre utveckling. De icke brännbara och
brännbara hushållssoporna samt tidning-
ar och förpackningar minskade med hän-
syn tagen till folkmängdsförändringen
med 0,7% och uppgick till 277 kg per per-
son. Den totala mängden hushållssopor,
inklusive grovsoporna, ökade dock med
3% till 391 kg per person och år, vilket
stämmer bra med hur hushållssoporna ut-
vecklats historiskt. Ökningstakten har följt
BNP-utvecklingen.

Pusselbitarna på plats
För ett samhällsnyttigt företag som SRV
gäller det inte bara att driva verksamhe-
ten effektivt, med god lönsamhet och god
service utan också att utveckla verksam-
heten och driva den så att avfallshante-
ringen bidrar till att våra ägares miljömål
och mål om en hållbar utveckling kan nås.
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För att uppnå detta krävs tillgång till
ett brett spektrum av tjänster och behand-
lings- och återvinningsmetoder. Att
åstadkomma detta har varit en del av vår
långssiktiga strategi under många år. Ord-
språket lägg inte alla ägg i en korg gäller i
allra högsta grad för avfallshanteringen,
som påverkas av olika myndighetsbeslut,
olika miljötrender, nya rön om miljöpå-
verkan från avfallet och dess hantering
samt den tekniska utvecklingen.

Med insamlingen av elektronikskrot
från bostadsbolagens grovsoprum och
mottagning av sådant avfall på våra åter-
vinningsscentraler samt insamling av
brännbara och icke brännbara grovsopor
från grovsoprum har de sista pusselbita-
rna lagts till insamlingssystemet för av-
fall från hushållen. Det betyder inte att
insamlingen inte kan förbättras och bli
mer kundvänlig men uppdelningen av
avfallet i delarna farligt avfall, frys- och
kyl, elektroniskt avfall, tidningar och för-
packningar, icke brännbara och brännbara
säck- och kärlsopor samt sortering av
grovsoporna på återvinningscentralerna
och i grovsoprummen räcker  för över-
skådlig tid för att uppnå målet om ett ut-
hålligt samhälle. Arbetet kan nu koncen-
treras på att ytterligare effektivisera insam-
lingen och göra den mera kundvänlig.

Insamlingen av tidningar och förpack-
ningar är ett område som behöver förbätt-
ras för de boende i flerbostadshus. För
dessa måste ett fastighetsnära insamlings-
system införas, som gör det lättare för
dessa att delta i källsorteringen. För att
detta ska komma till stånd krävs dock att
regeringen i den avfallsproposition som
är på gång bestämmer sig för att lägga
ansvaret för insamlingen av tidningar och
förpackningar på kommunerna. Först då
kan en infrastruktur anpassad till de bo-
endes praktiska möjligheter byggas upp.
Med en sådan förändring av ansvarsför-
hållandet kan beslut om återvinningssta-
tionerna tas av kommunerna och inte som
idag av materialbolagen. Idag kan inte en
kommun vid en utbyggnad av en kom-
mundel bestämma att där ska en återvin-

ningsstation placeras. En sådan ordning
är i längden inte hållbar varför vi hoppas
och ser fram emot en förändring.

Sofielund är navet
Arbetet med att bygga upp Sofielunds-
anläggningen till en komplett återvin-
nings- och behandlingsanläggning och till
ett nav för avfallshanteringen på Söder-
törn fortsätter. Under förra året investera-
des hela 23 Mkr i anläggningen. Botten-
ytor till den nya deponin som kommer att
tas i bruk i slutet av innevarande år bygg-
des, komposteringsverksamheten förbätt-
rades genom byggande av en lagringshall,
bränsleproduktionsverksamheten förbätt-
rades genom att ett tak för lagring av
bränsle byggdes. Med de investeringar i
lakvattendammar och reningsverk som
påbörjades under början av detta år börjar
vi se slutet på en period med stora inves-
teringar. Den nya deponin helt anpassad
till de nya deponeringsdirektiven kan tas i
bruk under slutet av detta år och sorte-
rings- och återvinningsmöjligheter finns
för alla typer av avfall.

Beslutet att inte fullfölja från bord till
jordprojektet innebar ytterligare en kost-
nad på 2,5 Mkr för förlusttäckning i Eco-
ferm. Erfarenheterna från projektet och pi-
lotanläggningen kommer dock att kunna
nyttiggöras eftersom beslut tagits om att
på egen hand utan Stockholms stads med-
verkan bygga ut pilotanläggningen för röt-
ning till en mindre driftanläggning. I för-
sta steget kommer den att byggas ut för
att kunna behandla upp till 2 000 ton
matavfall och i ett senare skede upp till
4 000 ton. Med en sådan utbyggnad klarar
vi behandlingen av matavfallet från res-
tauranger, storkök och livsmedelsbutiker i
ägarkommunerna, vilket anges i avfallspla-
ner och renhållningsordningar. Vår lång-
siktiga strategi att komplettera energiut-
vinning ur avfall med biologiska behand-
lingsmetoder ligger alltså fast. Utbyggna-
den ska ske i takt med att marknaden för
biogödsel växer, vilket dock förutsätter
aktiva marknadsföringsinsatser. En förut-
sättning för detta är att kunna visa på och

utvärdera den produkt som ska säljas, vil-
ket vi nu kommer att kunna göra med den
beslutade utbyggnaden av rötningsanlägg-
ningen.

Framtiden
Med en ny deponi helt anpassad till den
nya deponiförordningen och med en livs-
längd på upp emot 50 år har SRV det väl
förspänt när det gäller deponiresurser. De
sorterings- och behandlingsresurser som
finns på Sofielundsanläggningen och pla-
nerna på en utbyggnad av rötningsanlägg-
ningen gör att vi också kommer att ha
goda möjligheter att leva upp till kraven
på att inte deponera brännbart och orga-
niskt avfall.

Ekonomiskt har det varit en period av
stora investeringar och avsättningar för
framtida kostnader för lakvattenrening
och sluttäckning. Ekonomiska medel på
102 Mkr är nu avsatta för dessa framtida
kostnader. Från år 2004 kommer investe-
ringarna att gå ner till mer normal om-
fattning samtidigt som de årliga avsätt-
ningarna för framtida kostnader kommer
att minska från 19 Mkr till 2 Mkr, vilket
kommer att få positiva effekter på resul-
tatet. Mot denna positiva utveckling står
risken för en fortsatt minskning av bygg–,
handel- och industriavfall till Sofielunds-
anläggningen, något som måste mötas
med ytterligare produktivitetsförbättring-
ar i bränsleproduktionsverksamheten och
övriga effektiviseringar.

Det gångna året har varit ett mycket
framgångsrikt år för SRV och förutsätt-
ningarna är goda för en fortsatt positiv
utveckling.

Ingemar Lundström
Vd
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för SRV återvinning AB får härmed avge årsredovisning
för år 2002. Årets bolagsstämma äger rum den 21 maj 2003.

Bolaget är verksamt på Södertörn, har
sitt säte i Huddinge och ägs gemensamt
av kommunerna Huddinge, Haninge,
Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Bo-
lagets verksamhet är inriktad på att hjäl-
pa hushåll och företag med deras avfall
och återvinningsmaterial, informera och
utbilda så att återvinningen ökar och det
avfall som behöver omhändertas för de-
ponering minskar och blir renare.

EKONOMI

Omsättning
Bolagets intäkter uppgick under år 2002
till 268,3 Mkr (260,5), en ökning med
tre procent jämfört med året innan. Ök-
ningen har åstadkommits trots att mäng-
den handels- och industriavfall för be-
handling minskat med 28,7 procent.

Rörelseresultat
Årets rörelsevinst uppgick till 18 Mkr
jämfört med 6,5 Mkr för 2001. Starkt
bidragande orsaker till förändringen är
att produktiviteten vid bränsleframställ-
ning ökat och därmed resulterat i mins-
kad deponering, samt att kostnader för

jämförelsestörande poster är lägre än un-
der 2001.

Deponiförordningen föreskriver att
medel skall fonderas för sluttäckning och
efterbehandling vid avslutat avfallsupp-
lag. Under 2002 har tätnings- och täck-
ningsåtgärder utförts på en yta av 1,3 ha
på nuvarande deponi och 4,1 Mkr har
avsatts till den sluttäckningsfond som vid
utgången av 2002 uppgår till 16 Mkr. För
efterbehandling har under 2002 avsatts
16,6 Mkr, varefter fonderade medel upp-
går till 85,9 Mkr.

Jämförelsestörande poster
Efter en nedskrivning av aktiekapitalet i
Ecoferm med 4,5 Mkr i bokslutet för
2001, har resterande underskott i Eco-
ferm reglerats av ägarna under 2002. För-
lusttäckningen innebär för SRV ett ägar-
tillskott till Ecoferm med 2,5 Mkr, vil-
ket i resultatrapporten redovisats som
jämförelsestörande post.

Resultat efter finansiella poster
Resultatet efter räntenetto utgjordes av
en vinst på 17,6 Mkr jämfört med 6 Mkr
året innan.

Nettoresultat efter skatt
Avsättning till periodiseringsfond liksom
skattemässiga avskrivningar har utnytt-
jats maximalt. Årets vinst efter skatt blev
1,4 Mkr jämfört med det underskott på
5,3 Mkr som redovisades för 2001.

Investeringar
Under året investerades för totalt 46,8
Mkr (59,1). Investeringar vid deponi
2000 har fortsatt under 2002 till ett be-
lopp av 17,4 Mkr, främst bottenkon-
struktion men även investeringar i lokal
lakvattenbehandling och utjämningsma-
gasin. Investeringar i fordon har genom-
förts för 9,4 Mkr och vidare har investe-
rats i tak vid komposteringsanläggning-
en (4 Mkr), tak för lagring av bränsle (3
Mkr), behållare (1,3 Mkr), komprima-
torer (3,5 Mkr), ny återvinningscentral i
Sorunda (3,2 Mkr) samt diverse utrust-
ning och anläggningsarbeten.

Tillgångar och finansiell
ställning
Bolagets balansomslutning uppgick vid
årets slut till 309,1 Mkr jämfört med
288,9 Mkr året innan. Likvida medel och
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kortfristiga placeringar fanns vid slutet
av 2002 till ett belopp av 32,8 Mkr (30,6
Mkr). Därutöver fanns en outnyttjad
checkräkningskredit på 3.3 Mkr.

Kassaflödet uppgick under 2002 till
2,2 Mkr (-6,1), en ökning med 8,3 Mkr
jämfört med året innan. Ökningen be-
ror på minskad investeringsverksamhet
med 25,1 Mkr, delvis motverkat av ett
minskat kassaflöde från den löpande
verksamheten med 7,6 Mkr och från fi-
nansieringsverksamheten med 9,2 Mkr.

Kassalikviditeten uppgick på balans-
dagen till 106,6 procent jämfört med
95,9 året innan.

Soliditeten förbättrades till 22,6 pro-
cent från 20,8 procent föregående år.

Förväntningar avseende den
framtida utvecklingen
Inflödet av bygg-, handels- och industri-
avfall för återvinning och behandling har
fortsatt att minska under hela 2002 och
någon tendens till att utvecklingen skall
brytas har hittills inte visat sig. Bedöm-
ningen är att inflödet under 2003 kan
komma att bli ännu lägre än året innan,
vilket innebär att ytterligare åtgärder
måste vidtas i sorteringsverksamheten för
att bränsleproduktionen skall tillgodose
de leveranskrav som finns i avtalen med
förbränningsanläggningarna i Högdalen
och Igelsta. Vid sidan om konjunkturen
har förbudet att deponera brännbart av-
fall sedan januari 2002 varit en bidragan-
de orsak till de minskande avfallsmäng-
derna. Det därigenom ökade intresset för
sortering har inneburit att avfallet delvis
fått nya avnämare, som t ex Byggåter-
vinnarna i Stockholm som etablerat sig i
Högdalen.

Avfallsskatten är höjd från 288 till 370
kronor per ton från den 1 januari 2003.
Material för sluttäckning är befriat från
skatt, vilket innebär att sådant material
kan tas in och lagras i avvaktan på an-
vändning utan skattebelastning. Skatte-
höjningen innebär ett förstärkt incita-
ment att öka återvinning och därmed
minska deponering. Förbränning är fort-
farande skattebefriad men om så kom-

mer att förbli är ännu osäkert. Oavsett
skatt bedöms kostnaden för avfallsför-
bränning på sikt komma att stiga, vilket
innebär att avgifterna för sophämtning
kommer att öka.

Inom ungefär ett år kommer deponi
2000 att börja nyttjas, vilket innebär att
nuvarande deponi kommer att avslutas
och att återstående fondmedel för denna
då skall finnas avsatta. Avsättning av
fondmedel för deponi 2000 beräknas bli
avsevärt lägre än den avsättning som nu
sker för befintlig deponi.

Deponi 2000 kommer under 2003 att
gå in i ett intensivt investeringsskede med
byggandet av reningsverk, lakvattenma-
gasin och ytterligare bottenkonstruktion
för i storleksordningen 45 till 50 Mkr.
Med dessa investeringar, utöver normala
investeringar i fordon och annan utrust-
ning för cirka 20 Mkr, bedöms extern
upplåning behöva tillgripas under senare
delen av 2003.

Verksamhet inom forskning och
utveckling
Den utvecklingsverksamhet som bedrivs
är inriktad mot att finna teknik och me-
toder för avfallshanteringen som mini-
merar påverkan på den omgivande mil-
jön.

Utvecklingen av deponi 2000 har fort-
satt under 2002. Hittills har det centrala
dräneringssystemet färdigställts och stör-
re delen av erforderlig bottentätning är
klar. För att utnyttja erfarenheterna från
deponi 2000 vid byggandet av andra de-
ponier har olika material och metoder för
bottentätning prövats på olika avsnitt av
deponin och uppföljning sker av täthet
och filtereffektivitet. Försöken har bedri-
vits som ett utvecklingsprojekt tillsam-
mans med Renhållningsverksföreningen
och utvärdering sker av byggnationens
funktion med avseende på geologisk bar-
riär och bottentätning. Erfarenheterna
hittills visar att de metoder och material
som använts resulterar i en konstruktion
som väl uppfyller de krav som ställs en-
ligt deponiförordningen. För de tätnings-
åtgärder som skall genomföras under
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2003 har 15,4 Mkr avsatts i budgeten.
Arbetet med att välja teknik för vat-

tenrening har avslutats under 2002. Den
teknik som valts är satsvis biologisk re-
ning i reningsverk med efterföljande be-
handling i konstgjord våtmark. Ett re-
ningsverk kommer att byggas under 2003
i enlighet med vald behandlingsteknik.
Vidare kommer våtmark och lakvatten-
magasin för olika typer av lakvatten att
anläggas. Den totala investeringen för
dessa åtgärder är budgeterad till 31,3
Mkr.

Ett försök med att stabilisera rökgas-
reningsprodukter inom Sofielundsan-
läggningen har påbörjats. Avsikten är bl
a att utröna huruvida lakvatten från ask-
deponin kan återanvändas som tillsats i
stabilisatet.

Ett annat försök med återanvändning
av lakvatten, bevattning av nuvarande
deponi, har pågått i flera år. Syftet med
detta försök är att finna en optimal be-
vattningsmängd för att stimulera produk-
tionen av deponigas. Försöket har hit-
tills lett till att gasproduktionen ökat lo-
kalt vid bevattningsnäten.

Vid den komposteringsanläggning
som uppfördes under 2001 har under
2002 tillkommit ett tak för lagring av
matavfall och färdig kompostjord. Inves-
teringskostnaden för taket uppgick till 4
Mkr. Biologisk behandling bedöms få
ökande betydelse i framtiden, och en ut-
byggnad av befintlig pilotanläggning för
rötning till en mindre driftanläggning
med en årskapacitet på 1 800 ton plane-
ras ske under 2003.

Investeringar i forsknings- och ut-
vecklingsprojekt under 2002, inklusive
komposteringsanläggningen, uppgick till
21,4 Mkr. Omfattningen av rörelsekost-
nader för bolagets forskning och utveck-
ling under året motsvarar 1,3 procent av
bolagets totala rörelsekostnader.

Miljöpåverkan
Verksamheten vid Sofielundsanläggning-
en, som svarar för ungefär 40 procent av
bolagets totala omsättning, är miljöfar-
lig verksamhet och därför tillståndsplik-
tig enligt miljöbalken. Tillsynsmyndig-
het är länsstyrelsen, som fastställt ett kon-
trollprogram för uppföljning av verksam-
hetens miljöpåverkan.

Sluttäckning av nuvarande avfallsupp-
lag har pågått sedan 1997 i enlighet med
deponiförordningens krav, vilket bl a
innebär att vatteninfiltrationen i depo-
nin inte får överstiga 50 liter per m2 och

år. Under 2002 har tätnings- och täck-
ningsåtgärder utförts på en yta av 1,3 ha.
På nuvarande upplag återstår därefter att
åtgärda knappt 12 ha.

Lak- och processvatten från avfalls-
upplag och övrig verksamhet samlas upp
i dammar och avleds till Henriksdals re-
ningsverk. Flödet mäts och analyser av
vattnet sker regelbundet. Under 2002 har
vattenanalyserna inte uppvisat några
onormala värden.

Kontroll sker löpande runt deponin
och vid befintliga dränerings- och av-
loppssystem för att undvika lakvattenpå-
verkan på omgivande natur. Vissa för-
höjda konduktivitetsvärden har uppmätts
nedströms askstabilisatdeponin. Orsaken
bedöms vara det låga tillflödet av yt-
vatten, vilket kan ha lett till att äldre,
påverkat grundvatten trängt in i brun-
narna. Under 2002 uppgick kostnaden
för förebyggande åtgärder till 0,5 Mkr.

Hanteringen av farligt avfall sker in-
omhus i moderna lokaler utan avlopp.
Behandling av tvätthallsslam sker i en
separat anläggning med kontroll av att
utsläpp till lakvattenmagasin inte inne-
håller högre föroreningshalter än vad som
anges i de riktvärden som redovisats i
samband med tillståndsgivningen för
verksamheten. Under året har vissa för-
höjda halter av zink och bly påvisats, vil-
ket lett till att utrustning införskaffats för
automatisk justering av ph-värden.

Utvinning av den gas som bildas i
avfallsupplagen under avfallets nedbryt-
ningsprocess har minskat ozonskiktspå-
verkande metangasutsläpp till atmosfä-
ren. Den gas som omhändertagits och
utnyttjats i fjärrvärmenätet uppgick un-
der 2002 till 5,6 miljoner m3, varav an-
delen metan svarar för cirka 48 procent.

I vissa delar av verksamheten före-
kommer användning av kemikalier. Vid
kylning av deponigas och ventilation av
kontorsbyggnad har tidigare använts fre-
on, som under 2002 ersatts med annat
miljövänligt kylmedel. Vid behandling av
tvätthallsslam används järnklorid och
natronlut.

Ett miljöledningssystem enligt ISO
14001 har införts i verksamheten under
2002 och den externa revision som krävs
för certifiering har genomförts under fe-
bruari 2003. Sedan tidigare finns i bola-
get en miljöpolicy, i vilken framhävs mål-
sättningen att minska miljöpåverkan och
spara resurser genom åtgärder för ökad
återvinning och minskad deponering.
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Femårsöversikt
2002 2001 2000 1999 1998

Årsresultat
Intäkter 268,3 260,5 235,9 184,1 176,9
Rörelseresultat 18,0 6,5 10,7 10,3 0,3
Finansiella intäkter och kostnader -0,4 - 0,6 - 1,0 -1,1 -0,7
Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 17,6 6,0 9,7 9,3 -0,4
Skatter 1,5 0,1 1,3 0,8 0,6
Årets nettoresultat 1,4 - 5,3 2,4 1,0 -0,4

Ställning vid årets slut
Balansomslutning 309,1 288,9 265,0 201,7 182,8
Rörelsekapital 6,4 - 2,8 11,4 19,7 14,2
Fordon, maskiner och inventarier 165,3 147,7 109,8 80,9 77,0
Fastigheter 51,1 46,7 47,0 49,9 46,9
Långfristiga skulder och avsättningar 133,8 123,2 102,5 92,1 82,0
Obeskattade reserver 76,1 61,5 50,3 44,3 36,8
Eget kapital 15,1 15,7 22,1 20,8 20,9

Andra uppgifter
Investeringar i fordon,
maskiner, inventarier och fastigheter 46,8 58,8 43,2 17,9 23,7
Avskrivningar enligt plan 24,4 21,2 17,2 15,8 15,1

Nyckeltal
Tillgångarnas avkastning (%) 6,5 2,9 4,5 5,6 0,5
Rörelsemarginal (%) 6,8 2,5 4,6 5,7 0,2
Kassalikviditet (%) 106,6 95,9 111,5 141,8 130,7
Soliditet (%) 22,6 20,8 22,0 26,1 25,9
Skuldsättningsgrad (%) 3,9 4,3 3,9 3,2 3,2

Statistiska uppgifter
Medeltalet anställda 144 140 144 139 139
Deponerade avfallsmängder (ton) 107 400 144 600 156 400 155 600 153 700
Återvunna avfallsmängder (ton)
- papper 13 730 14 310 14 550 13 940 13 910
- glas 4 190 4 030 3 970 3 860 3 860
- pappersförpackningar 2 860 2 640 2 500 2 310 2 090
- plastförpackningar 670 570 530 620 470
- metaller 5 620 5 870 5 660 4 890 4 330
- avfallsbränsle 43 620 36 660 33 480 31 790 37 880
Energiutvinning (GWh)
- metangas 21,0 25,7 28,9 30,3 32,5
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Resultaträkningar
(kr) 2002 2001

Rörelsens intäkter
Rörelsens nettoomsättning 265 937 885 258 562 755
Förändring av varulager 88 993 -311 278
Övriga rörelseintäkter  2 256 335 268 283 213 2 212 032 260 463 509

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -3 820 770 -3 293 835
Övriga externa kostnader (not 1) -165 391 991 -172 699 499
Personalkostnader (not 2) -54 225 120 -51 831 736
Överskottsmedel pensionsförsäkring – 403 913
Avskrivningar och nedskrivningar av
    anläggningstillgångar (not 3) -24 381 492 -21 248 863
Jämförelsestörande poster
   - omstruktureringskostnader – -750 000
   - ägartillskott/nedskrivning

av aktier i intressebolag (not 9) - 2 488 204 -250 307 577 - 4 500 000 -253 920 020

Rörelseresultat 17 975 636 6 543 489

Resultat från finansiella poster
Övr ränteintäkter och liknande resultatposter (not 4) 2 067 637 1 755 617
Räntekostnader och liknande resultatposter (not 5) -2 450 277 -382 640 -2 333 422 -577 805

 Resultat efter finansiella poster 17 592 996 5 965 684

Bokslutsdispositioner (not 6)
Avskrivningar utöver plan -15 191 576 -12 454 254
Periodiseringsfond 555 535 -14 636 041 1 291 228 -11 163 026

Resultat före skatt 2 956 955 -5 197 342

Skatt på årets resultat (not 7) -1 545 662 -52 658

Årets resultat 1 411 293 -5 250 000
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Balansräkningar
(kr) 31 december 2002  31 december 2001

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar (not 8)
Mark 16 663 828 15 692 928
Markanläggningar 13 683 423 12 430 845
Byggnader  20 711 772  18 541 928
Fordon 41 465 844 42 046 256
Övriga maskiner och inventarier 123 887 014 216 411 881 105 643 135 194 355 092

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag (not 9) 1 994 000 1 994 000
Övriga långfristiga fordringar 188 203 2 182 203 6 812 167 8 806 167

Summa anläggningstillgångar 218 594 084 203 161 259

Omsättningstillgångar

Varulager (not 10) 881 328 792 335

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar (not 11) 41 994 616 40 870 067
Skattefordringar 1 041 571 2 534 575
Övriga fordringar 8 743 300 3 647 408
Förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter (not 12) 5 007 425 56 786 912 7 249 779 54 301 829
Kortfristiga placeringar 20 000 000 26 058 406

Kassa och bank
Kassa och banktillgodohavande (not 13) 12 817 686 4 583 266

Summa omsättningstillgångar 90 485 926 85 735 836

Summa tillgångar 309 080 010 288 897 095

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital (not 14)
Bundet eget kapital
Aktiekapital (17 760 aktier) 8 880 000 8 880 000
Reservfond 1 776 000 10 656 000 1 776 000 10 656 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 3 057 835 10 305 835
Årets resultat 1 411 293 4 469 128 -5 250 000 5 055 835

Summa eget kapital 15 125 128 15 711 835

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan (not 15) 71 589 179 56 397 603
Periodiseringsfonder (not 16) 4 531 780 76 120 959 5 087 314 61 484 917

Avsättningar
Avsatt till pensioner (not 17) 13 917 222 14 026 511
Efterbehandling och topptätning av deponi (not 18) 101 874 033 115 791 255 83 173 500 97 200 011

Långfristiga skulder (not 19)
Övriga skulder 17 982 280 25 954 306

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 21 956 816 23 749 799
Övriga skulder (not 20) 34 901 388 32 271 230
Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter (not 21) 27 202 184 84 060 388 32 524 997 88 546 026

Summa eget kapital och skulder 309 080 010 288 897 095

Ställda säkerheter och och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter för egna skulder
Fastighetsinteckning 300 000 300 000
Företagsinteckning 1 200 000 1 200 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll 29 580 887 35 700 287
Ansvarsförbindelser
Borgen för Miljösortering på Södertörn AB 5 487 333 5 620 666
Övriga ansvarsförbindelser (not 9) 2 911 759 17 130 000
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Noter
med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningslagen har tillämpats. Några förändringar i bolagets redovisningsprinciper
har inte införts under år 2002.

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat
anges nedan. Varulagret har upptagits till anskaffningsvärde med avdrag 3 % för inkurans.

Fordringar har redovisats till belopp varmed de beräknas inflyta.
Avskrivningar enligt plan för materiella anläggningstillgångar baseras på ursprungliga an-
skaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Följande avskrivningssatser till-
lämpas:

Byggnader 4-5 %
Markanläggningar        5 %
Nedlagda kostnader på annans fastighet        5 %
Fordon, maskiner och inventarier   5-33 %

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar re-
dovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av an-
skaffningsvärdet och det verkliga värdet.

Kassaflödesanalyser
(Kkr)  2002 2001

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 17 593 5 966
   Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm 42 878 45 372

Delsumma 60 471 51 338
Betald skatt -53 -1 259
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 60 418 50 079
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -89 311
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -3 978 10 621
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -4 486 -1 590

Kassaflöde från den löpande verksamheten 51 865 59 421

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -46 777  -59 093
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 434 970
Försäljning/Förvärv av finansiella tillgångar 6 624 -6 678
Kassaflöde från investeringsverksamheten -39 719 -64 801

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån/Amortering lån -7 972 373
Utbetald utdelning -1 998 -1 110
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -9 970 -737

Årets kassaflöde 2 176 -6 117
Likvida medel vid årets början 30 642 36 759
Likvida medel vid årets slut 32 818 30 642

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYSER

Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta 2 068 1 756
Erlagd ränta 1 889 1 926

Not 1. Revisionsarvoden

Arvoden för revisionsuppdrag till KPMG Bohlins, Rolf Lindskog, uppgick för år 2002 till
110 000 kr. Därutöver utgick ersättning för konsultationer med 49 200 kr.

Not 2. Anställda och personalkostnader

Antalet anställda  2002 2001
Antal Varav män Antal Varav män

Medelantalet anställda
uppgick till: 144 82,6 % 140 84,3  %

Antalet tjänster vid
årets slut uppgick till:
Manuell sophämtning 32 36,5
Övriga chaufförer 34 26
Övriga medarbetare 65 64

Summa 131 126,5
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Personalens frånvarotid i procent av bruttoarbetstid
              Ackords- och tim-                            Månads-
              avlönad personal                      avlönad personal

2002 2001 2002 2001
Semester 7,8 7,9 7,4 7,7
Sjukdom/arbetsskador 14,3 17,2 8,5 9,2
Föräldraledighet 0,8 1,2 4,8 2,1
Studieledighet/friår 2,7 1,5 – –
Övrigt 1,8 1,1 – 0,3

Totalt 27,4 28,9 20,7 19,3

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och ersättningar under året uppgick till 37,2 Mkr (35), en ökning med 6,4 procent.

                                                       Kostnader (Kkr)
2002 2001

Styrelse och VD 1 215,7 1 076,6
Övriga anställda 35 974,9 33 884,4
Summa 37 190,6 34 961,0

Pensionskostnader 2 548,3 3 268,5
Övriga sociala kostnader 12 777,7 11 860,4
Totalt 52 516,6 50 089,9

Verkställande direktören är anställd med visstidsförordnande som upphör 2003-03-31. Från
denna tidpunkt erhåller VD visstidspension.

Från år 1997 har bolaget skuldfört åtagandet avseende VD´s eller bolagets möjligheter
att påkalla VD´s pensionering före 65 års ålder. Av bolagets pensionskostnader avser 437,3
Kkr (806,2) VD. Bolagets avsättning för pensionsförpliktelser till denne uppgår till 6 346,5 Kkr
(5 909,2). För bolagets styrelse finns inga pensionskostnader eller förpliktelser.

Sedan 1997 förvaltas medel för de anställdas pensioner genom försäkring i Skandia.
Den faktiska avkastningen på pensionskapitalet har överstigit den avkastning som antagits
i pensionsavtalet. Det ackumulerade överskottet per den 31 december 2002 uppgår till
2 803 575 kr, vilket kan användas för sänkning av framtida premier eller för annat pensions-
ändamål. Beloppet redovisas i balansräkningen som kortfristig fordran.

Not 3. Avskrivning av materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar av anläggnings-
tillgångar uppgick till: 2002 2001
Byggnader 1 187 851 1 147 385
Markanläggningar 817 185 683 587
Fordon, maskiner och inventarier 22 376 456 19 417 891

Summa 24 381 492 21 248 863

Not 4. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnaderna utgjordes av: 2002 2001
Dröjsmålsräntor 63 407 52 103
Övriga ränteintäkter 2 004 230 1 703 514

Summa 2 067 637 1 755 617

Not 5.  Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnaderna utgjordes av: 2002 2001
Dröjmålsränta till leverantörer 4 553 22 333
Räntekostnader pensionsskuld 561 060 407 873
Övriga räntekostnader 1 884 664 1 903 216

Summa 2 450 277 2 333 422

Not 6.  Bokslutsdispositioner

2002 2001
Skillnad mellan bokförd avskrivning
och avskrivning enligt plan
- Överavskrivning -15 257 212 -12 519 890
- Återföring av
tidigare överavskrivning 65 636 -15 191 576 65 636 -12 454 254

Periodiseringsfond - 1996 års taxering – 1 337 104
                                - 1997 års taxering 2 395 609 –
                                - årets avsättning -1 840 074 -45 876
Summa -14 636 041 -11 163 026

Not 7.  Skatt på årets resultat

Den beräknade skattekostnaden
består av: 2002 2001
Statlig skatt - årets resultat 1 545 662 52 658

Latent skattekostnad i obeskattade reserver uppgår till 21 313 869 kr (17 215 777).

Not 8.  Anläggningar

Följande värden redovisas för företagets anläggningar:
Ackumulerade Mark o Övr. maskiner
anskaffn.värden Byggnader markanläggn Fordon o inventarier
Vid årets början 35 645 945 34 850 223 85 176 419 199 365 094
Nyanskaffningar 3 357 695 3 040 663 9 377 142 31 002 050
Avyttringar/utrangeringar – – -3 520 516 -1 568 548
Vid årets slut 39 003 640 37 890 886 91 033 045 228 798 596

Ackumulerade avskrivningar enl plan
Vid årets början 17 104 017 6 726 450 43 130 163 93 721 959
Avyttringar/utrangeringar – – -3 514 087 -1 235 708
Årets avskrivning enl plan 1 187 851 817 185 9 951 125 12 425 331
Vid årets slut 18 291 868 7 543 635 49 567 201 104 911 582
Planmässigt restvärde
vid årets slut 20 711 772 30 347 251 41 465 844 123 887 014

Taxeringsvärdena för anläggningarna uppgick till:
                                                             Taxeringsvärde                        Planmässigt restvärde

2002 2001 2002 2001
Byggnader
Jordbromalm 6:8,  Haninge 1 061 000 1 061 000 1 517 884 1 634 011
Harven 1 del av, Nynäshamn skattefri skattefri 803 894 855 261
Axeln 3, Huddinge 511 000 511 000 523 289 566 806
Skyttbrink 4, Botkyrka 240 000 240 000 4 443 516 4 757 369
Gladö 1:1, Sundby 1:1,
Huddinge skattefri skattefri 7 157 352 4 541 712
Gladö 1:3, Huddinge 2 799 000 2 799 000 4 269 047 4 488 563

Mark
Jordbromalm 6:8, Haninge 1 196 000 1 196 000 182 500 182 500
Jordbromalm 6:2,
Åby 1:141, Haninge skattefri skattefri 1 915 000 1 915 000
Harven 1, del av,
Nynäshamn skattefri skattefri 376 870 376 870
Axeln 3, Huddinge 580 000 580 000 387 678 387 678
Skyttbrink 4, Botkyrka 63 000 63 000 2 171 820 2 171 820
Skyttbrink 21, Botkyrka skattefri skattefri 2 884 000 2 884 000
Macken 4, Salem 418 000 418 000 2 694 275 2 694 275
Macken 5, Salem 406 000 406 000 – –
Visättra 1:1, Huddinge skattefri skattefri 5 080 785 5 080 785
Sunnerby 1:313, Nynäshamn skattefri – 445 900 –
Transistorn 4, Skogås, Huddinge skattefri – 525 000 –
Övrigt, huvudsakligen
markanläggn. skattefri skattefri 15 680 213 14 129 051

Summa 7 274 000 7 274 000 51 059 023 46 665 701

Not 9.  Andelar i intressebolag

SRV äger tillsammans med IL Recycling AB och Liselotte Lööf AB intressebolaget Miljösorte-
ring på Södertörn AB, organisationsnummer 556541-9750, med säte i Huddinge. Bolaget har
ett totalt aktiekapital om 3 750 000 kr och en överkursfond om 750 000 kr. I balansräkningen
har SRV redovisat en tredjedel av kapitalet i Miljösortering. I bolaget bedrivs finsortering av
återvinningsbart material som förpackningar av metall och kartong samt wellpapp.

SRV äger vidare tillsammans med Stockholm Vatten AB intressebolaget Ecoferm, organi-
sationsnummer 556197-9526, med säte i Stockholm. Under året har behandlingsverksamhet
bedrivits i detta bolag i mindre skala i pilotanläggning för rötning. Avsikten har varit att uppfö-
ra en fullskaleanläggning för rötning, för vilket SRV via ägarkommunerna erhållit statligt bi-
drag för överföring till Ecoferm. Mottaget bidrag uppgår till 17 922 000 kr, av vilket 2 911 759
kr överförts till Ecoferm och resterande belopp skuldförts.

Efter beslut om att avbryta rötningsprojektet i dess nuvarande form skrevs de immateriel-
la tillgångarna i Ecoferm under 2001 ned med 14,5 Mkr. Nedskrivningen innebar ett underskott
på 14 Mkr, av vilket 9 Mkr täcktes genom en nedsättning av aktiekapitalet och resterande
underskott på 4 976 408 kr balanserades till 2002.
 För att återspegla förändringen i Ecoferm skrevs år 2001 SRV´s aktiekapital i bolaget ned
med 4,5 Mkr och uppgår därefter till 494 000 kr. SRV´s andel av det balanserade underskottet
i Ecoferm redovisades i 2001 års bokslut som en ansvarsförbindelse. Då beslutet om att avbryta
det gemensamma rötningsprojektet står fast har ägarna lämnat ett ägartillskott under 2002
för att täcka den balanserade förlusten i Ecoferm. SRV´s bidrag uppgår till 2 488 204 kr. Med
de åtgärder som vidtagits är Ecoferms ekonomi åter i balans. Beslut om bolagets framtid
kommer att fattas under 2003.

Utgående bokfört värde 2002 2001

- Miljösortering 1 500 000  1 500 000
- Ecoferm 494 000 494 000

Summa 1 994 000 1 994 000
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Not 10.  Varulager

Varulagret utgjordes av: 2002 2001
Säckar och kärl 681 566 541 239
Avfallsbränsle 92 999 152 800
Övrigt 106 763 98 296
Summa 881 328 792 335

Not 11.  Kundfordringar

Kundfordringar utgjordes av: 2002 2001
Förskottsfakturerade abonnemang 14 940 898 14 109 359
Övriga kundfordringar 27 053 718 26 760 708
Summa 41 994 616 40 870 067

Not 12.  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter utgjordes av: 2002 2001
Förutbetalda arrendeavgifter 1 672 162 1 609 017
Förutbetalda försäkringspremier 73 301 83 684
Upplupna intäkter insamling tidningar
och förpackningar 1 169 801 890 059
Övriga periodiserade kostnader och
upplupna intäkter 2 092 161 4 667 019
Summa 5 007 425 7 249 779

Not 13.  Kassa och banktillgodohavanden

Utöver redovisade tillgodohavanden var 20 Mkr placerade i värdepappersfonder i Nordea
Kapitalförvaltning. Dessutom fanns beviljad outnyttjad checkräkningskredit på 3 300 000 kr.

Not 14.  Eget kapital

Aktie- Reserv- Balanserad Totalt
kapital fond vinst eget kapital

Vid årets början 8 880 000 1 776 000 5 055 835 15 711 835
Utdelning enligt beslut
av Bolagsstämman – – -1 998 000 -1 998 000
Årets resultat – – 1 411 293 1 411 293
Vid årets slut 8 880 000 1 776 000 4 469 128 15 125 128
Aktiekapital 17 760 aktier à nominellt 500 kr.

Not 15.  Ackumulerade avskrivningar utöver plan

Ackumulerade överavskrivningar
fördelar sig enligt nedan: 2002 2001
Byggnader 344 057 368 201
Markanläggningar 527 533 569 025
Fordon, maskiner och inventarier 70 717 589 55 460 377
Summa 71 589 179 56 397 603

Not 16.  Periodiseringsfonder

Det maximala utrymmet att överföra del av årets vinst till periodiseringsfond är beräknat till
1 840 075 kr, vilket avsatts i sin helhet i bokslutet.

Periodiseringsfond 2002 2001
- 1997 års taxering – 2 395 609
- 1998 års taxering 863 204 863 204
- 1999 års taxering – –
- 2000 års taxering 658 147 658 147
- 2001 års taxering 1 124 478 1 124 478
- 2002 års taxering 45 876 45 876
- 2003 års taxering 1 840 075 –

Summa 4 531 780 5 087 314

Not 17.  Avsatt till pensioner

2002 2001
Ingående skuld – avsatt till pensioner 14 026 511 10 196 837
Övrig pensionsskuld – 3 135 000
Skuldförändring -109 289 694 674
Utgående skuld 13 917 222 14 026 511

En sammanslagning av skulden för Avsatt till pensioner och Övrig pensionsskuld har skett
under 2002. Säkerhet för pensionsskulden finns i form av kommunal borgen.

Not 18.  Avsatt för efterbehandling och topptätning av deponi

Avsättning för att täcka framtida kostnader för efterbehandling och för sluttäckning och iord-
ningställande av avfallsupplag vid avslutad deponering.

2002 2001
Efterbehandling avslutad deponi 85 853 433 69 723 800
Sluttäckning och iordningställande
av avfallsupplag 16 020 600 13 449 700
Summa 101 874 033 83 173 500

Not 19.  Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder utgörs av: 2002 2001
Långfristig del av
låneskuld till Nordea – 2 040 000
Långfristig del av avbetalningsköp
av fordon och kärl 17 982 280 23 914 306
Summa 17 982 280 25 954 306

Not 20.  Övriga kortfristiga skulder

Övriga skulder utgörs av: 2002 2001
Kortfristig del av låneskuld till Nordea 2 040 000 2 040 000
Kortfristig del av avbetalningsköp
av fordon och kärl 11 598 607 11 649 828
Mervärdesskatt 2 590 198 2 313 847
Statligt bidrag till Ecoferm 15 010 241 14 218 241
Skuld förlusttäckning Ecoferm 2 488 204 –
Kortfristig skuld omstruktureringsåtgärder 138 000 750 000
Övriga skulder 1 036 138 1 299 314
Summa 34 901 388 32 271 230

Not 21.  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter utgörs av: 2002 2001
Upplupna löner och sociala kostnader 7 983 031 7 918 182
Förskottsfakturerade intäkter 11 952 718 11 295 307
Avfallsskatt 5 159 661 10 268 713
Övriga upplupna kostnader 2 106 774 3 042 795
Summa 27 202 184 32 524 997
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Styrelsen och verkställande direktören föreslår att av till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, bestående av balanserad
vinst kr 3 057 835 och årets vinst kr 1 411 293, tillsammans kr 4 469 128, utdelas kr 3 196 800 till aktieägarna och att resterande
belopp, kr 1 272 328, överföres i ny räkning.

Huddinge den 25 mars 2003

Jan Ericson, Ordförande

Birgitta Mörk Edit Hedström Staffan Holmberg Per Langerfors

Jan Amnefelt Kåre Hagman Lennart Sjödell Ingemar Lundström
Verkställande direktör

Förslag till vinstdisposition

Revisionsberättelse

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i SRV återvinning AB
för år 2002. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt
ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i
rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av
underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna
och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen
eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets resultat och
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Huddinge den 27 mars 2003

Rolf Lindskog, Auktoriserad revisor

Vi har på granskat bolagets verksamhet under år 2002.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed.
Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor

och därvid anlitat sakkunnigt biträde i vår granskning.
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om verksamheten skötts på ett

ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.
Vi har noterat att det inte finns särskilda ägardirektiv för bolaget.
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande

sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Huddinge den 27 mars 2003

Ulf Harjulin Sven Silverudd Håkan Emsgård
Utsedd av: Utsedd av: Utsedd av:
kommunfullmäktige i kommunfullmäktige i kommunfullmäktige i
Huddinge kommun Haninge kommun Botkyrka kommun

Granskningsrapport

Till bolagsstämman i SRV återvinning AB
Org nr 556053-7515

Till bolagsstämman i SRV återvinning AB
Org nr 556053-7515
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Aktieägare

Kommun Aktiekapital (kr) Andel (procent)

Huddinge 2 800 000 31,5
Haninge 2 800 000 31,5
Botkyrka 2 800 000 31,5
Salem 240 000 2,7
Nynäshamn 240 000 2,7

Styrelse

Ägare/Styrelse

Ersättare
Bengt Säberg (M), Huddinge

Roland Sernlind (S), Huddinge
Margareta Bernhardsson (S), Haninge

Aatos Pääkkö (Kd), Haninge
Lars-Göran Liljedahl (S), Botkyrka
Kjell Åke Karlsson (M), Botkyrka

Ivar Sjöberg (M), Nynäshamn
Lars Morberg (S), Salem

Verkställande direktör

Ingemar Lundström

Ersättare
Per Erik Ekman, Salem

Ulla Larsson, Nynäshamn
Rolf Pettersson

Ordinarie

Jan Ericson (Fp), ordförande, Huddinge
Staffan Holmberg (S), vice ordförande, Haninge

Birgitta Mörk (S), vice ordförande, Botkyrka
Edit Hedström (S), Huddinge
Per Langerfors (M), Haninge
Jan Amnefelt (M), Botkyrka

Kåre Hagman (S), Nynäshamn
Lennart Sjödell (M), Salem

Ordinarie
Ulf Harjulin, Huddinge

Sven Silverudd, Haninge
Håkan Emsgård, Botkyrka

Rolf Lindskog, auktoriserad revisor

Revisorer

Stående från vänster: Ivar Sjöberg, Aatos Pääkkö, Kjell Åke Karlsson, Lars Morberg, Margareta Bernhardsson,
Roland Sernlind, Lennart Sjödell, Bengt Säberg, Per Langerfors, Kåre Hagman, Lars-Göran Liljedahl och Jan Amnefelt.

Sittande från vänster: Ingemar Lundström, Jan Ericson, Staffan Holmberg och Birgitta Mörk

Saknas: Edit Hedström
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Besöksadress: Björkholmsvägen 16   Postadress: Box 1173, 141 46  HUDDINGE
Telefon: 08-608 90 00   Reg nr: 556053-7515 C
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