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SRV PÅ EN MINUT!
SRV återvinning AB är ett avfalls- och återvinnings-
företag som ägs av kommunerna Huddinge, Haninge, 
Botkyrka, Salem och Nynäshamn. 

Verksamheten startade redan 1949. Då hette företa-
get Huddinge Renhållningsverk.

Vi tar emot 350 000 ton avfall varje år och omsätter 
365 Mkr.

Verksamheten idag omfattar insamling och förädling 
av återvinningsmaterial, bränsle och avfall, samt de-
ponering. 
 
SRV hämtar sopor från 124 000 hushåll i  ägarkom-
munerna.

Vi har 4 000 företags- och verksamhetskunder – allt 
från små och stora företag till bostadsrättsförening-
ar, daghem och organisationer. 

SRV driver nio återvinningscentraler inom de fem 
ägarkommunerna.

Sofielund är SRVs stora återvinningsanläggning vid 
Gladö Kvarn i Huddinge. Anläggningen är den till ytan 
största  i Sverige.

På SRV arbetar 180 personer och vi har en vagnpark 
med  100 fordon.

VD är sedan 2009 Robert Falck.

Till sist: Vi har en av landets lägsta soptaxor!

Tommy Forsell
Kontrollant på Sofielund



Robert Falck | vd 
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För SRV återvinning har 2011 präglats av utveckling. Det har varit 
ett händelserikt år, där vi har tagit flera betydande steg på vägen 
för en bättre miljö för invånarna på Södertörn. Det största ste-
get vi har tagit i år är bygget av en förbehandlingsanläggning  för 
biogas – den första anläggningen i sitt slag i hela Stockholmsom-
rådet. Andra viktiga steg är att vi tillsammans med ägarkommu-
nerna tagit fram en gemensam avfallsplan och att vi utbildat fler 
än 1000 elever i avfalls- och återvinningsfrågor. Och fortfarande 
har vi en av landets lägsta avfallstaxor!

SRVs historia sträcker sig 62 år tillbaka i tiden till 1949 då Hud-
dinge kommun startade Huddinge Renhållningsverk. Utvecklingen 
under åren från företagets start till idag har varit enorm. Det här 
ville vi uppmärksamma och under året producerade vi därför en ju-
bileumsbok som beskriver företagets, avfallets och avfallsbrans-
chens utveckling under 60 år. 

I boken kan vi bland annat läsa att i företagets början var en stor 
del av verksamheten latrintömning och den första vd:n kallades 
i folkmun för ”skithusdirektören”. Vad man kallar mig idag vet jag 
inte, men jag är i alla fall mycket stolt över att enmansföretaget 
från 1949 har utvecklats till ett stort och modernt tjänsteföretag 
som erbjuder kundanpassad och miljöriktig avfallshantering.  

I slutet av året nåddes jag av det tråkiga beskedet att styrelsens 
andre vice ordförande Johan Löfgren, som var ordförande under 
2010, hade gått bort efter en längre tids sjukdom. Johan represen-
terade Haninge kommun och var fram till sin död en engagerad 
kraft i styrelsen.

Gemensam avfallsplan
”Tillsammans för miljön” är SRVs devis. Vi kommer bli ännu bättre 
på att jobba enligt den eftersom alla ägarkommunerna för första 

gången under företagets historia nu har en gemensam avfallsplan 
och renhållningsordning. Det betyder att alla kommunerna ska     
arbeta på samma sätt för en bättre miljö. 

Årets händelse 
Den kanske viktigaste miljöhändelsen under året, för såväl SRV 
som stockholmsregionen, är att vi i maj tog det första spadtaget 
inför bygget av den första förbehandlingsanläggningen i sitt slag ii 
regionen. Med den satsningen bidrar vi till att det nationella målet 
för återvinning av matavfall kan uppfyllas.  

Anläggningen, som byggs på Sofielunds återvinningsanläggning i 
Huddinge, invigs den 24 maj 2012. Vi blir då  först i Mälardalsregio-
nen med att kunna ta emot både källsorterat organiskt hushålls-
avfall, matavfall från restauranger och storkök samt förpackat 
livsmedel från butiker, grossister och livsmedelsindustrin. 

Matavfallsinsamling i Huddinge
I den nya förbehandlingsanläggningen kommer vi från år 2012 att 
kunna ta emot avsevärt större mängder matavfall än vad vi gör 
idag. Vår marknads- och säljavdelning har därför starkt fokus på 
att erbjuda våra företagskunder möjligheten att lämna sitt matav-
fall hos oss. 

Vi vill förstås också att hushållskunderna är med och bidrar till att 
återvinningen av matavfall ökar. Därför gick vi i slutet av året ut till 
alla villahushåll i Huddinge och erbjöd dem att sortera ut sitt mat-
avfall; antingen i ett separat matavfallskärl eller genom vår tjänst 
Sorterahemma, där matavfall är ett av flera avfallsslag som sorte-
ras för återvinning. Vid årets slut visade det sig att 60 procent av 

2011
Förbehandlingsanläggning för biogas byggs, gemensam 
avfallsplan antas och 1000 Kretsloppsagenter utbildas!
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hushållen hade valt att under 2012 sortera ut sitt matavfall. Återvin-
ning av matavfall är en viktig miljöåtgärd och de hushåll som väljer 
det här alternativet premieras därför med en lägre avfallstaxa. Nu 
går vi vidare med erbjudandet i våra andra ägarkommuner.

Stor utbildningssatsning i skolor
Förutom vår kärnverksamhet som är att hämta, transportera och 
behandla avfall från hushåll och företag på Södertörn, har vi också 
ett uppdrag från våra ägare att sprida kunskap kring miljöfrågor med 
fokus på avfallshantering och återvinning. 

Under året har vi därför startat en stor utbildningssatsning mot sko-
lor på Södertörn. Gensvaret har varit stort och utbildningen för barn 
i årskurs 3-5 blev snabbt fulltecknad. När 2011 var slut hade fler än 
1000 elever genomgått vår utbildning för att bli Kretsloppsagenter. 
Vi vill ge våra barn på Södertörn kunskap i konkreta miljöfrågor så 
att vi kan jobba tillsammans för miljön! 

Nöjda kunder och låg avfallstaxa
Något som jag är mycket stolt över och gärna vill framhålla är att vi 
än en gång har fått ett kvitto på att våra kunder är nöjda med oss. 
Den kundundersökning som gjordes 2011 visade att nöjdkundindex 
(NKI) har förbättrats inom de flesta områden. Vårt NKI är långt över 
genomsnittet. Alla SRVs medarbetare har jobbat målmedvetet med 
våra kärnvärden: Professionellt, Enkelt, Tillsammans. Det har till-
sammans med vårt löpande kvalitetsarbete gett positiva resultat. 

En annan anledning till att kunderna är nöjda är att SRV fortfarande 
har en av landets lägsta avfallstaxor! Det är inget vi bara säger, utan 
vi har återigen fått svart på vitt i en kartläggning som Avfall Sverige 
har gjort i alla Sveriges kommuner.

Ser fram emot 2012
Det är mycket stimulerande att vara vd för ett välskött företag med 
engagerade ägare i en bransch som är i stor utveckling. Det är inte 
bara stimulerande – det är roligt också! I år har jag bland annat och 
åkt sopbil för Sorterahemmatjänsten. Jag deltog i jobbet med att 
hämta och tömma sopkärl. Det var kul och lärorikt, men jag skulle tro 
att  renhållningsarbetarna  jag åkte med tyckte att det räckte att ha 
med mig bara en dag i bilen för jag hade svårt att hänga med i deras 
takt…

Jag ser fram emot ytterligare ett år på SRV återvinning och jag är 
övertygad om att 2012 kommer att bli ännu ett händelserikt år i av-
fallshanteringens tjänst!

Brand på Sofielund i februari 2012
Söndagen den 5 februari brann det på Sofielunds återvinningsan-
läggning. Det var en omfattande brand och en kontorsbyggnad och 
en miljösorteringsbyggnad förstördes; tack och lov skadades inga 
människor. Vår krisgrupp samlades direkt och planerade för hur vi 
skulle undvika driftstörningar – och vi lyckades! Trots strömavbrott, 
eldhärjade byggnader och uppbrunna arbetskläder kunde vi öppna 
anläggningen som vanligt på morgonen dagen efter branden. Och 
inom en vecka fanns baracker på plats med omklädningsrum, kon-
torsrum, lunchrum, duschar och toaletter. 

Att allt fungerade så väl beror på att så många ställde upp och job-
bade tillsammans. Orsaken till branden har inte gått att klarlägga, 
men skadorna och de ekonomiska förlusterna blev stora. I skrivande 
stund rivs de totalförstörda delarna av de eldhärjade byggnaderna 
och en del av kontorsbyggnaden återställs.

Robert Falck, vd 
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FÖRSTA SPADTAGET
I maj togs det första spadtaget till det som ska bli den första 
förbehandlingsanläggningen för biogas i Stockholm. Det var ett 
spadtag efterlängtat av många.

Förbehandlingsanläggningen beräknas kosta 50 miljoner att bygga 
och kommer inledningsvis att kunna ta emot cirka 25 000 ton käll-
sorterat matavfall samt  ca 8 000 ton förpackat livsmedelsavfall 
per år från hushåll och restauranger.  Den totala kapaciteten är          
50 000 ton per år. Statistik som tagits fram av branschorganisa-
tionen Avfall Sverige visar att 25 procent av matavfallet återvanns 
biologiskt förra året. Med den nya förbehandlingsanläggningen vill 
SRV nu sikta högre mot det nationella målet som anger att Sveriges 
kommuner tillsammans ska återvinna minst 35 procent organiskt 
avfall från hushållen.

Omkring 50 viktprocent av allt hushållsavfall vi samlar in  består av 
mat. Det är klart att vi som ett ledande återvinningsföretag vill ta till 
vara på den maten och bidra till att sluta kretsloppet på bästa sätt.

Invigningen av förbehandlingsanläggningen är satt till maj 2012. 
På inbjudningslistan finns allt från journalister och branschfolk till      
politiker och bloggare. 

Johan Löfgren, Birgitta Mörk och Bengt Säberg från SRVs 
styrelse tar första spadtaget.
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50 000 ton
matavfall

per år är vad vi kan ta emot 
när anläggningen står klar.

Invigning 24 maj 2012

Förbehandlingsanläggningen september 2011

Förbehandlingsanläggningen maj 2012



Lördagen den 24 september 2011 visade vi stolt upp 
vår stora återvinningsanläggning Sofielund i Gladö 
kvarn. Allmänheten bjöds in till öppet hus för att 
med egna ögon se hur avfallshanteringen går till.

Intresset var mycket stort –  vi hade strålande väder 
och över 200 besökare! Programmet var varierat 
med aktiviteter för alla åldrar. I det stora tältet på 
sorteringsplattan fanns flera bemannade informa-
tionsstationer där vår kunniga personal berättade 
om avfallshantering, företagets tjänster och verk-
samhetsområden. Vi svarade även på frågorna som 
duggade tätt. En tipsrunda ringade in hur väl besö-
karna tagit till sig av informationen och här ingick ett 
praktiskt sopsorteringstest. Alla var jätteduktiga. 
Särskilt kunniga var barnen!

Hunden Faxe gjorde succé när han med bravur visade 
upp sina talanger i källsortering. På andra sidan sor-
teringsplattan red barnen på ponnyhästarna innan de 
tillsammans med sina föräldrar fortsatte ner till So-
fies café där det bjöds på fika och varmkorv.  Det var 
en mycket lyckad dag med återvinning i fokus.

ÖPPET HUS
SOFIELUNDSDAGEN
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LYCKAD SATSNING
MATAVFALL
Undersökningar visar att vi kastar runt 100 kilo mat per 
person och år. Av det återvinns idag endast 25  procent. 
Det betyder att mer än 700 000 ton matavfall kastas 
och förbränns  – varje år! Det är ett onödigt slöseri med 
värdefulla resurser.

Det är en viktig anledning till varför SRVs styrelse under 
året beslutade om en omläggning av taxorna för 2012 så 
att villahushåll som väljer att sortera ut sitt matavfall 
premieras. 

Satsningen på insamling av matavfall startade under 
hösten då alla villahushåll i Huddinge kommun fick välja 
om de ville sortera ut sitt matavfall. En del kunder sepa-
rerade redan sitt matavfall genom att de har valt tilläggs-
tjänsten Sorterahemma och andra genom hemkompos-
tering.  Förutom dessa har nu många fler valt att sortera 
ut sitt matavfall i separat kärl. Vid årets slut visade det 
sig att totalt 60 procent av Huddinges villahushåll på ett 
eller annat sätt hade valt att sortera ut sitt matavfall. 

Insamlingen av matavfallet påbörjas under 2012 och un-
der hösten 2012 fortsätter erbjudandet i Botkyrka kom-
mun. Förutom att det enskilda villahushållet på det här 
sättet bidrar till det nationella målet om att återvinna 
mer matavfall får de dessutom en lägre avfallstaxa än de 
som väljer att inte sortera.60%

av villakunderna i 
Huddinge sorterar ut 

sitt matavfall
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Finbesök på Sofielund
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Haliaeetus albicilla
Under det gångna året har press och media, bland annat Rapport, uppmärksammat att det finns ovanligt många havsörnar ute på återvin-
ningsanläggningen Sofielund.  Det verkar som att havsörnen nu etablerat sig i livskraftiga bestånd i hela Stockholmsområdet och även i 
andra delar av landet. Det rapporteras bland annat att havsörnen häckar igen i Halland - för första gången på 120 år.

Intresset för att komma till Sofielund för att spana efter de mäktiga fåglarna har varit stort.Det är roligt att fågelintresset är så stort, men 
tyvärr kan vi inte ta emot fågelskådare på Sofielund som är en arbetsplats med tung trafik. Däremot hoppas vi nu så klart att havsörnens 
starka återkomst även kan komma att väcka intresset för andra miljöfrågor. Och att havsörnen kan komma att sprida ett hopp om att na-
turen alltid kommer igen.
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Under hösten 2011 drog SRV igång en  utbildningssatsning mot sko-
lor på Södertörn. Gensvaret var stort och alla höstens platser till 
utbildningen för Kretsloppsagenter blev snabbt fulltecknade. Över 
tusen barn i grundskolans årskurs 3-5 fullföljde utbildningen och 
klasser stod på kö till vårterminens utbildningstillfällen. 

Barn är nyfikna och orädda och ställer frågor som vi alla skulle vilja 
veta svaret på. Under utbildningen fick barnen möjlighet att disku-
tera sopsortering och återvinning med SRV och många passade då 
på att sätta oss på prov. Här är  några exempel på alla de frågor vi fått 
av vetgiriga barn. 

Varför ska vi sopsortera? Vad händer med läskburkarna när vi 
slängt dem? Är det roligt att arbeta med sopor varje dag?

– Ibland var frågorna väldigt kluriga och kanske inte alltid helt lätta 
att besvara i rödaste rappet, säger Marlene Lingard, informatör och 
ansvarig för genomförandet av utbildningssatsningen. Men den allra 
sista av de tre frågorna här ovan behövde jag ändå ingen som helst 
betänketid för att svara på: Ja, det är jätteroligt! För visst är det roligt 
att veta att man gör något som är bra för miljön och som bidrar till ett 
långsiktigt hållbart samhälle.

För att bli SRV-diplomerade Kretsloppsagenter måste klassen få 
godkänt resultat på utbildningens samtliga delar. Utbildningens 
steg ett, då SRV besöker klassen på plats i skolan, avslutas med ett 
praktiskt sopsorteringstest. Om det går som det ska (och det gör 
det) går klassen vidare till steg två, som är ett studiebesök på SRVs 
återvinningsanläggning Sofielund. Genom besöket får eleverna en 
helhetsbild av vad som händer med deras sopor efter det att sopbi-
len hämtat dem.  

Som avslutning på kursenfår läraren efter studiebesöket med sig ett 
antal frågor för barnen att diskutera gruppvis i skolan.  När klassen 
är klar skickar vi ”examensbeviset” på posten – barnen är nu diplome-
rade Kretsloppsagenter.

Vi vill att barnen i våra ägarkommuner ska kunna ta ansvar för den 
miljö de själva lätt kan påverka, precis som det står i Läroplan för 
grundskolan 2011*. Frågorna som är kopplade till avfall och avfalls-
hantering är konkreta och lätta att förstå. Med den kunskap som 
barnen tillägnar sig genom SRVs utbildning  finns goda möjligheter 
för var och en att bidra till en positiv och hållbar miljö- och samhälls-
utveckling.

– Vi är övertygade om att samarbetet med alla våra Kretsloppsagen-
ter kommer att bidra till framsteg mot det målet, säger Marlene. Vi 
förmedlar kunskapen och förhoppningsvis även en hel del inspira-
tion, om hur man kan jobba med de här frågorna i såväl skolan som 
på hemmaplan. Tänk vilket viktigt ämne att ta upp till diskussion i till 
exempel elevrådet! 

– Vi vill heller inte sticka under stol med att vi blir väldigt glada när vi 
hör att många barn berättar för föräldrar och den övriga familjen om 
vad de lärt sig som nyblivna Kretsloppsagenter, fortsätter Marlene. 
För visst är det så att vi alla måste jobba tillsammans för miljön!

* I Läroplan för grundskolan 2011 står att skolans uppgift är att verka för att 
barnen ”får möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan 
påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och 
globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och 
vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.” 

Vi sopar banan 
för framtidens miljöhjältar



1000
barn har blivit diplome-
rade Kretsloppsagenter

på Södertörn
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SRV återvinning är kvalitetscertifierat, vilket betyder att 
vi jobbar systematiskt med kvalitetsförbättringar inom 
alla våra verksamhetsområden. I SRVs nya varumärkes-
profil ingår tre ord som sammanfattar vår gemensamma 
värdegrund: Proffsigt, Enkelt och Tillsammans. 

Under 2011 har alla medarbetare på SRV fått genomgå en 
intern utbildning, med syfte att förankra vårt varumärke, 
vår vision och våra värderingar. Det första utbildningstill-
fället genomfördes som en kick-off. Vi lanserade då värde-
orden och diskuterade hur vi alla kan jobba för att bli ännu 
bättre på att sätta kunden i fokus. Under hösten fortsatte 
utbildningen och vi arrangerade även en förbättringstäv-
ling där alla sektioner på SRV tog fram förslag om hur vi ska 
kunna ge bättre service för att få nöjdare kunder.  
 
SRVs systematiska kvalitetsarbete har tillsammans med 
årets utbildningssatsning med värdeord samt förbätt-
ringstävlingen gett mycket goda resultat. Årets kundun-
dersökning visar att kundernas syn på SRV har förbättrats 
inom flertalet områden! 

För år 2011 fick vi ett NKI, nöjdkundindex, på 72 från våra 
hushållskunder och 70 från våra företagskunder. NKI från 
företagskunderna har förbättrats rejält jämfört med året 
innan då NKI var 64. Och för Sofielunds återvinningsan-
läggning ökade NKI från 71 för år 2010 till 79 för 2011, vilket 
är mycket högt. Ett genomsnittligt NKI för företag är 65.

NÖJDARE KUNDER

79 %

72 %

NKI Hushållskunder

NKI Sofielund

79 %

70%

NKI Företagskunder
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Huddingebaserade Delicato är kunglig hovleverantör och Nordens 
största tillverkare av konditorivaror. Det har de blivit tack vare en 
långsiktig och målmedveten satsning på kvalitet. Flera av Delica-
tos bakverk är idag välkända och älskade klassiker. Några exempel 
är Delicatobollen, Punschrullen (Dammsugare) och Mazarinen. 

Delicato har även en långsiktig och målmedveten strävan att stän-
digt reducera sin miljöbelastning. Ett av Delicatos många miljömål 
är att reducera drivmedelsförbrukningen på företaget.

Delicato är en av SRVs äldsta kunder. Deras kundnummer skvallrar 
om att de har varit med sedan SRVs begynnelse - det vill säga för 62 
år sedan! SRV levererar idag alla slags avfallshanteringstjänster till 
dem. Det handlar om allt från avfallshämtning till matavfallshante-
ring. 

Det finns många myter och historier om konditorivaror, om deras 
ursprung och innehåll. Ett av de mest mytomspunna bakverken är 
nog Punschrullen, eller Dammsugaren som den kallas i folkmun. Det 
sägs att Delicato uppfann Dammsugaren en gång i tiden, men det är 
något som Delicatos grundare Einar Belvén dementerade i Expres-
sen år 2000 då han berättade att Dammsugaren är ”en gammal kon-
ditorivara som inte jag har hittat på”.

Förr sa man ju även att allt som blev över på bageriet smulades ner 
och blev till Dammsugare. Också det är en myt som troligtvis har 
sitt ursprung under krigstiden på 1940-talet då det fanns småbröd 
för fem öre styck. När dessa småbröd sålde dåligt blev de torra och 
gamla. Man smulade då dessa och blandade med äppelmos och ar-
rak. Röran man fick formade man små stänger av som sedan doppa-
des i choklad. Det här var den tidiga versionen av Dammsugare. Den 
karaktäristiska gröna marsipanen var något som man lade till efter 
kriget då det inte längre var någon ransonering av socker.

Delicatos tillverkning är idag resurseffektiv och genererar väldigt 
lite spill. Men det spill som ändå blir återvinns. Just nu komposteras 
matavfallet och blir till näringsrik jord. Men från och med maj 2012 
kommer matavfallet att få en liknande behandling som det där gam-
la torra brödet på 40-talet. Matavfallet finfördelas, blandas med 
vatten och blir till en röra. Den tjockflytande matavfallsröran kallas 
för slurry och utgör grunden vid tillverkningen av biogas. Biogas är 
ett klimatneutralt drivmedel för bilar, bussar och andra fordon. 

Så det är inte helt omöjligt att vi inom en snar framtid kan få se De-
licato leverera sina älskade klassiker i transportbilar som drivs med 
biogas tillverkad av deras eget matavfall. Det får framtiden utvisa. 
Vi på SRV jobbar i alla fall för att den framtiden snart ska vara här.

DELICATO
en av våra äldsta kunder

Kärt barn har många namn, heter det. Den berömda Punsch-
rullen kallas dock Dammsugare av de allra flesta. Men ibland 
kan man även höra Filmrulle, Trådrulle eller Volta, efter det 
kända dammsugarmärket. Tekniskt bevandrade kan kalla 
punschrullar för Säkring eller 150-ohmare – efter motstånden 
med samma färgkod (brun-grön-brun). 
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En miljö för alla - alla för en miljö
Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem har till-
sammans med SRV återvinning tagit fram en ny avfallsplan 
för ett långsiktigt hållbart Södertörn. I en separat renhåll-
ningsföreskrift beskrivs förutsättningar och villkor för den 
kommunala renhållningsskyldigheten för bland annat hus-
hållsavfall, källsortering, återvinning, och slam från  enskilda 
avlopp.

Avfallsplanen är nu antagen och är idag grunden för Söder-
törns gemensamma avfallshantering. 

”Renhållningen i Stockholm var så usel att 
många föredrog att gå på styltor. Bärstol 
var ett praktiskt sätt för de besuttna att ta 
sig fram genom gatusörjan.”

Detta och mycket mer går att läsa i jubileumsboken 
Avfallsresan som SRV tog fram under 2011. 
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AVFALLSTRAPPAN
EUs avfallstrappa är ett pedagogiskt verktyg som på 
ett enkelt sätt illustrerar hur vi kan tänka kring sopor 
och vad som är bäst ur miljösynpunkt. Vi har tagit fram 
en egen version av avfallstrappan, där SRVs masko-
tar Reture och Måsa demonstrerar principerna, som 
självklart är desamma som originalets. 

Avfallstrappan har fem trappsteg, där det högsta re-
presenterar det miljömässigt bästa alternativet. Man 
bör alltid sträva efter att välja ett steg så högt upp i 
trappan som möjligt. Det innebär att om det till exem-
pel står och väger mellan återvinning och energiutvin-
ning så är det förstnämnda handlingsalternativet att 
föredra. Om vi alla lär och handlar efter avfallstrappan 
är mycket vunnet!

Minimera
Att minimera avfall/sopor 
betyder helt enkelt att se 
till så att det inte blir så 
mycket att kasta. Kanske 
lättare sagt än gjort, men 
det handlar i mångt och 
mycket om hur vi konsu-
merar. 

Deponera
Vi ser till att det mesta 
av soporna som lämnas 
till oss återvinns. Den 
lilla del som vi inte kan 
återvinna lägger vi på 
säker deponi. 

Återanvända
Återanvända betyder att 
saker samlas in, säljs el-
ler skänks för att använ-
das igen. Det kan också 
handla om att hitta nya 
användningsområden 
för saker som annars 
skulle ha slängts. 

Återvinna
Att återvinna betyder 
att produkter sorteras 
och samlas in och att 
materialet används vid 
tillverkningen av nya 
produkter. 

Energiutvinna
Att energiutvinna bety-
der att soporna bränns 
i ett kraftvärmeverk för 
att utvinna värme, t ex 
fjärrvärme till bostäder, 
och el. 

På vår återvinningscentral Returen i Skyttbrink 
har Myrorna en container där man kan lämna 
böcker, kläder och mindre möbler för återbruk!



20

Robert Falck
vd

Ingela Sandström
vice vd med ansvar 
för ekonomi

Peder Doverborg 
Affärsområdeschef 
Återvinning

Anders Mattsson
Affärsområdeschef
Logistik och Service

LEDNING



21

Jan Troell 
Juridik och upphandling

Eva Lundgren
Planeringssekreterare

Maria Bäckbom
Informationschef

Camilla Molinder
HR-chef

Mikael Skogsberg
Marknads- och  
försäljningschef



22

STYRELSE, ORDINARIE
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Tommy Eklund 
(s), Salem

Jan Forsell 
(fp), Huddinge

Marica Lindblad 
(mp), Huddinge

Margareta Bernhardsson 
(s), Haninge

Eva Lundgren
Styrelsens sekreterare
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för SRV återvinning AB får härmed avge årsre-
dovisning för år 2011. Koncernen består av moderbolaget SRV återvinning AB, organi-
sationsnummer 556053-7515, samt Ecoferm AB, organisationsnummer 556197-9526. 
Årets bolagsstämma äger rum den 23 maj 2011.

Moderbolaget är verksamt på Södertörn, har sitt säte i Huddinge och ägs gemensamt av 
kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. Bolagets verksam-
het är inriktad på att samla in, transportera, behandla och återvinna avfall från hushåll 
och företag, samt att informera och utbilda allmänheten så att återvinningen av mate-
rial ökar och därmed andelen avfall som måste deponeras minskar.
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EKONOMI

Omsättning
Bolagets omsättning uppgick under 2011 
till 365,7 Msek (341,6). Huvudorsaken 
till att intäkterna har ökat under 2011 är 
ökade taxeersättningar, större mängder 
med blandat avfall in till återvinnings-
anläggningen samt ökade råvarupriser, 
främst på metall och wellpapp.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för 2011 blev en vinst 
på 1,5 Msek att jämföra med en vinst på 
3,0 Msek under 2010. Resultatförsäm-
ringen mellan åren är hänförlig till ett 
antal större projekt som har genomförts 
under året. Projektering och byggnation 
av SRVs nya förbehandlingsanläggning 
har genomförts under 2011 och medför 
projekteringskostnader på cirka 7 Msek. 
Likaså har den sista etappen av sluttäck-
ningen av deponi 2 genomförts och visat 
sig bli cirka 7 Msek dyrare än tidigare 
beräkningar har visat, vilket i sin helhet 
har belastat resultatet för 2011. SRVs 
pensionsskuld har också räknats upp och 
tillsammans med tillhörande löneskatt 
medfört en extra kostnad på 2,2 Msek. 
Ökade bränslekostnader har medfört 
ökade kostnader på 3 Msek för 2011 jäm-
fört med 2010.

Avsättning för framtida kostnader
Totalt fonderade medel för efterbehand-
ling och sluttäckning uppgår vid slutet 
av 2011 till 112,9 Msek (121,0) varav 106,3 
Msek (106,3) för efterbehandling och 6,6 
Msek (14,7)för sluttäckning. Jämfört med 
året innan har fonderna minskat med 8,1 
Msek. Orsaken till att den totala summan 
har minskat under 2011 är att en tredje-
del av den del som återstod att sluttäcka 
av deponi 2 nu är genomförd under året 
och samtliga kostnader för detta som 
tidigare har varit reserverade har tagits 
från de fonderade medlen. Avsättning 
sker årligen även för deponi 3 både av-
seende efterbehandlingskostnader och 
sluttäckningskostnader utifrån mängd 
deponerat avfall.  

Resultat efter finansiella poster
Bolagets resultat efter finansiella pos-
ter är 22 Ksek att jämföra mot fjolårets 
vinst på 1 761 Ksek.

Nettoresultat efter skatt
Bolagets resultat efter skatt uppgår till 
0,4 Msek (3,5). En del av tidigare års över-
avskrivningar har under året återförts 
med totalt 1,3 Msek (4,6 Msek). Avsätt-
ning till periodiseringsfond har skett 
med maximalt tillåtet belopp på 0,6 Msek 
(1,4).

Investeringar
Totalt investerades under 2011 för 82,3 
Msek (53,2). Av investeringar avser en 
större del pågående nybyggnation av en 
förbehandlingsanläggning för behand-
ling av matavfall på 26,7 Msek, inköp av 
nya fordon till ett belopp av 25,7 Msek, 
markanläggningar till ett värde av 16,8 
Msek  samt övriga maskiner och inventa-
rier till ett belopp av 11,3  Msek. 

Tillgångar & finansiell ställning
Bolagets balansomslutning var vid årets 
slut 416,7 Msek (413,0). Likvida medel 
fanns vid slutet av 2011 till ett belopp av 
15,6 Msek (48,1). Där utöver fanns en out-
nyttjad checkräkningskredit på 3,3 Mkr.
Bolagets kassalikviditet uppgick på ba-
lansdagen till 90,2 procent (140,6) och 
soliditeten uppgick på balansdagen till 
26,0 procent (26,3). Bolaget har i januari 
2012 utökat sin checkräkningskredit till 
30 Msek.

VIKTIGA HÄNDELSER 2011

Förbehandlingsanläggning
Den mest miljövänliga behandlingsfor-
men av matavfall är rötning. SRV har 
därför tagit beslut om att bygga en för-
behandlingsanläggning för att omvandla 
insamlat matavfall till substrat som 
sen kommer att rötas för att framställa 
fordonsgas och biogödsel. Anläggningen 
kommer att invigas under våren 2012 och 
är dimensionerad för att kunna behandla 
upp till 50 000 ton matavfall per år.
 
Sorterahemma
Ansvaret för att samla in förpackningar 
och tidningar vilar idag på FTI (förpack-
ning och tidningsinsamlingen). Hushållen 
får idag transportera samtliga typer av 
förpackningar till återvinningsstationer 
som finns runt om i kommunerna. Då för-
packningar och tidningar idag utgör en 
stor andel av hushållens avfallsmängder 

upplever många hushåll att lösningen 
med återvinningsstationer inte är en 
fullgod lösning. Under 2011 har SRV 
etablerat en ny tjänst med sortering av 
förpackningar vid tomgränsen, så kallad 
fyrfacksinsamling. Insamlingen innebär 
att hushållskunderna erbjuds möjlighe-
ten att sortera ut sex olika typer av för-
packningar samt matavfall och restavfall 
i två större kärl som placeras på den egna 
tomten.

Gemensam  avfallsplan 
& renhållningsordning 
Under året har SRV i samarbete med 
ägarkommunerna bedrivit ett arbete 
med att ta fram ett förslag på gemensam 
renhållningsordning och avfallsplan. För-
slaget har fastställts av respektive kom-
muns kommunfullmäktige under hösten 
2011.

Omprövning av ”brandskatt”
I slutet av 2011 har bolaget fått besked 
om att Högsta Förvaltningsdomstolen 
har slagit fast att brandbekämpning på 
deponier som innebär att bränder kvävs 
med hjälp av icke brännbart material ska 
vara undantaget från avfallsskatt. Beslu-
tet innebar att SRV i början av februari 
2012 har fått sin ansökan om omprövning 
av avfallsskatt, gällande brandbekämp-
ning under 2008, på 10,1 msek beviljad.  
Återbäringen av skatt redovisas i 2012 
års resultat.

Brand på Sofielund
Den 5 februari 2012 utbröt en brand i 
SRVs intressebolag Miljösortering på 
Södertörn AB (MSS). Branden spred sig 
till SRVs kontor på Gladö Kvarn som låg 
vägg i vägg med MSS. Beslut om en ev. 
återuppbyggnad kommer att tas under 
våren 2012.
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FÖRVÄNTNINGAR  AVSEENDE 
DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN

För att vara delaktig i de nationella må-
len för insamling och behandling av mat-
avfall har SRVs ägarkommuner beslutat 
att påbörja källsortering av matavfall 
hos hushållen i de fem ägarkommunerna 
i slutet av år 2011. Redan idag utsorterar 
många verksamheter sitt matavfall men 
för att klara de nationella målen, att 35 % 
av allt matavfall ska biologiskt behand-
las, krävs att även hushållen omfattas av 
denna typ av källsortering.

Nya miljötillstånd
Kraven på deponiverksamhet har skärpts 
under senare år. Sofielunds återvin-
ningsanläggning är en av landets mo-
dernaste anläggningar för återvinning 
och deponering av avfall och är mycket 
betydelsefull för regionen, då många de-
ponier inte klarar de striktare krav som 
ställs på deponier från och med 1/1 2009. 
I oktober 2009 fick SRV sitt nya miljötill-
stånd för Sofielunds återvinningsanlägg-
ning beviljat.

Lakvattenrening
Lakvattenhanteringen kommer att lösas 
tillsammans med Stockholm Vatten som 
bygger ut befintligt reningsverk för ett 
första reningssteg. Slutlig rening kom-
mer att ske på Henriksdals reningsverk 
innan det släpps ut till recipient (Salt-
sjön).

MILJÖPÅVERKAN

Verksamheten vid Sofielunds återvin-
ningsanläggning är på grund av sin karak-
tär tillståndspliktig enligt Miljöbalken. 
Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen. När 
nya tillståndet togs i anspråk togs även 
ett nytt egenkontrollprogram i drift.  
Runt deponierna och anläggningen sker 
regelbunden provtagning på fastställda 
kontrollpunkter för att undvika oönskad 
påverkan på omgivande natur. SRV har 
fått de förnyade tillstånden godkända av 
Miljödomstolen i oktober 2009.

Karakteriseringskrav
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter 
ska allt avfall som deponeras ha ge-
nomgått en grundläggande innehålls-

bestämning. Innehållet i deponiavfall 
dokumenteras i samband med invägning 
vid Sofielundsanläggningen. Sedan 2005 
råder ett generellt förbud mot depone-
ring av organiskt avfall. 

Efterbehandling av deponi
Enligt deponiförordningen ska medel fin-
nas avsatta för sluttäckning och efterbe-
handling av deponier. Sluttäckning har 
pågått sedan 1997 i enlighet med depo-
niförordningens krav, vilket bland annat 
innebär att vatteninfiltrationen i deponin 
inte får överstiga 50 liter per m2 och år. 
SRV har tre deponier varav den första är 
helt sluttäckt. Den andra deponin avslu-
tades 2006. Sluttäckning har pågått un-
der 2009-2011 och kommer helt färdig-
ställas under 2012. Totalt avsatta medel 
i balansräkningen för den resterande 
sluttäckningen av deponi 2 och deponi 3 
uppgår till 6,6 msek vid årets slut. Medel 
för att sluttäcka deponi 3 sätts årligen av 
i förhållande till mängden avfall som har 
deponerats under innevarande år.

Avsättning till fond för efterbehandling 
sker för att täcka kostnader för erforder-
liga miljöåtgärder för en behandlingstid 
på 50 år efter avslutad deponiverksam-
het. Totalt fonderade medel uppgår vid 
slutet av 2011 till 106,3 Msek (106,3). Lak- 
och processvatten från verksamhet och 
avfallsupplag samlas upp i dammar och 
leds till lokalt reningsverk för ett första 
reningssteg. Därefter leds vattnet till  
Henrikdals reningsverk för slutlig rening 
innan det släpps ut i Saltsjön. Flödet 
mäts och analyser av vattnet sker regel-
bundet. 

Farligt avfall
Hantering av sådant avfall som klassifi-
ceras som farligt sker inomhus i moderna 
lokaler utan avlopp. Användandet av 
kemikalier i verksamheten är begränsad 
till järnklorid och natronlut vid behand-
ling av tvätthallsslam. Behandling av 
tvätthallsslammet sker i en separat an-
läggning med kontroll av att utsläpp till 
lakvattenmagasin inte innehåller högre 
föroreningshalter än vad som anges i 
fastställda riktvärden för verksamheten. 

Deponigas blir fjärrvärme
Utvinning av den gas som bildas i pågå-
ende deponi under avfallets nedbryt-

ningsprocess minskar utsläppen av föro-
reningar till atmosfären. Gasen leds till 
en panncentral i Skogås och används för 
framställning av fjärrvärme. 

Aktivt ställningstagande för miljön
Bolaget har ett miljöledningssystem en-
ligt ISO 14001 och är certifierat sedan 
2003. Tidigare miljöpolicy omarbetades 
under 2007 till en verksamhetspolicy, 
som även omfattar kvalitets- och arbets-
miljöfrågor. I policyn framhävs vikten av 
bästa möjliga teknik för minsta möjliga 
miljöpåverkan.
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STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV 
BOLAGETS RESULTAT

För styrelsen att behandla
Balanserat resultat   
Årets resultat                                
                   
Styrelsen föreslår:
att till aktieägarna utdelas   
att i ny räkning överföres                                

Bolagets fria kapital enligt balansräkningen uppgår till 14 302 874 sek. Av-
sättning till bundet eget kapital har föreslagits med 0 kr.

För behandling av bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till ef-
terföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplys-
ningar och bokslutskommentarer.

 13 945 174  sek
357 700  sek

0 sek
14 302 874  sek
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2011 2010 2009 2008 2007

Årsresultat 

Intäkter 365,7 341,6 337,3 378,9 359,9

Rörelseresultat 1,5 3,0 5,2 -4,0 15,6

Finansiella intäkter och kostnader - 1,5 -1,3 -1,1 -0,8 -1,3

Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 0 1,8 4,0 -4,8 14,3

Skatter - 0,3 -1,5 -1,4 -0,1 -3,2

Årets nettoresultat 0,4 3,5 3,7 - 0,4 7,7

Ställning vid årets slut

Balansomslutning 416,7 413,0 393,5 404,5 397,6

Rörelsekapital - 6,8 32,1 36,2 25,3 32,2

Fordon, maskiner och inventarier 177,4 172,1 163,0 165,5 178,9

Fastigheter 132,3 121,9 122,8 121,2 102,6

Långfristiga skulder och avsättningar 198,1 197,6 190,9 189,9 185,8

Obeskattade reserver 113,1 113,8 117,0 118,1 122,7

Eget kapital 25,0 24,6 21,1 17,4 17,8

Andra uppgifter

Investering i fordon, maskiner , inventarier och fastigheter 82,3 53,2 35,1 50,9 49,0

Avskriviningar enligt plan 40,6 38,3 37,6 35,8 34,7

Nyckeltal

Tillgångarnas avkastning (%) 0,63 0,85 1,4 -0,3 4,4

Rörelsemarginal (%) 0,4 0,9 1,5 -1,1 4,4

Kassalikviditet (%) 90,2 140,6 154,6 130,1 144,2

Soliditet (%) 26,0 26,3 27,3 25,3 26,7

Femårsöversikt
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2011 2010

Rörelsens intäkter     

Rörelsens nettoomsättning 364 612 680 340 440 039

Förändring av varulager 247 032 - 80 099

Övriga rörelseintäkter 811 838 1 310 600

Summa rörelseintäkter 365 671 550 341  670  540

Rörelsens kostnader 

Råvaror och förnödenheter  - 2 808 784 - 3 300 944

Övriga externa kostnader        Not 1 - 217 415 602 - 208 714 038

Personalkostnader             Not 2 - 103 363 922 - 88 298 631

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar Not 3 - 40 550 442 - 38 309 651

Summa rörelsekostnader - 364 138 750 - 338 623 264

Rörelseresultat    Not 4 1 532 800 3 047 276

Resultat från finansiella poster

Övr. ränteintäkter och liknande resultatposter Not 5 1 082 118 473 106

Räntekostnader och liknande resultatposter  Not 6 - 2 592 791 - 1 759 686

Resultat efter finansiella poster 22 127 1 760 696

Bokslutsdispositioner  Not 7

Avskrivningar utöver plan 1 312 508 4 563 715

Periodiseringsfond - 630 268 - 1 358 007

Resultat före skatt 704 367 4 966 404

Skatt på årets resultat  Not 8 - 346 667 - 1 461 785

Årets resultat 357 700 3 504 619

Resultaträkningar (sek)
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Balansräkningar (sek)

 
TILLGÅNGAR
 
Anläggningstillgångar 2011-12-31 2010-12-31

Immateriella anläggningstillgångar Not 9 3 132 295 4 373 742

Materiella anläggningstillgångar Not 10

Mark 21 755 508 21 755 708

Markanläggningar 92 119 590 80 800 795

Byggnader 18 392 996 19 330 405

Fordon 70 924 025 60 089 602

Maskiner och inventarier 106 472 586 112 057 850

Pågående nyanläggning 26 747 366 1 963 072

336 412 271 295 997 432

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag Not 11 1 494 001 1 494 001

Andelar i intresseföretag Not 12 2 000 000 2 000 000

3 494 001 3 494 001

Summa anläggningstillgångar 343 038 567 303 865 175

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager Not 13 1 092 867 845 835

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 33 420 697 35 878 651

Skattefordringar Not 14 3 270 870 2 350 051

Övriga fordringar Not 15 10 577 897 13 238 271

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 16 9 691 422 8 762 200

56 960 886 60 229 173

Kassa och bank 

Kassa och banktillgodohavande Not 17 15 646 750 48 100 519

Summa omsättningstillgångar 73 700 503 109 175 527

Summa tillgångar 416 739 070 413 040 702
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Balansräkningar (sek) 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital Not 18

2011-12-31 2010-12-31

Bundet eget kapital

Aktiekapital (17 760 aktier) 8 880 000 8 880 000   

Reservfond 1 776 000 1 776 000

10 656 000 10 656 000   

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 13 945 174 10 440 555

Årets resultat 357 700 3 504 619

14 302 874 13 945 174

Summa eget kapital 24 958 874 24 601 174

Obeskattade reserver 

Ackumulerade avskrivningar utöver plan Not 19 105 306 183 106 618 691

Periodiseringsfonder Not 20 7 785 027 7 154 759

113 091 210 113 773 450

Avsättningar 

Avsatt till pensioner Not 21 13 469 227 12 313 729

Efterbehandling och sluttäckning av deponi Not 22 112 876 965 120 972 691

126 346 192 133 286 420

Långfristiga skulder Not 23

Uppskjuten skatteskuld 12 844 163 458

Långfristig skuld koncernbolag 3 008 875 3 008 875

Övriga skulder 68 780 754 61 164 877

71 802 473 64 337 210

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 43 486 024 43 404 309

Övriga skulder Not 24 20 661 601 19 324 530

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 25 16 392 696 14 313 609

80 540 321 77 042 448

Summa skulder 391 780 196 388 439 528

Summa eget kapital och skulder 416 739 070 413 040 702

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter för egna skulder

Fastighetsinteckning 300 000 300 000

Företagsinteckning 1 200 000 1 200 000   

Tillgångar med äganderättsförbehåll Not 26 66 160 107 54 849 305

67 660 107 56 349 305

Ansvarsförbindelser

Borgen för Miljösortering på Södertörn AB 2 000 000 2 046 875
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Kassaflödesanalys (ksek)

2011 2010

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 22 1 761

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm. Not 27 34 770 30 783

Delsumma 34 792 32 544

Betald skatt - 1 267 -2 191

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 33 525 30 353

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager - 247 80

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 4 189 -7 672

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 2 266 7 441

Kassaflöde från den löpande verksamheten 39 733 30 202

Investeringsverksamheten   

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - 955 -3 641

Förvärv av materiella anläggningstillgångar - 81 299 -49 596

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 219 3 633

Förändring finansiella tillgångar 0 231

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 81 035 -49 373

Finansieringsverksamheten 

Amortering lån/Upptagna lån 8 848 19 289

Förändring av långfristiga skulder 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8 848 19 289

Årets kassaflöde - 32 454 118

Likvida medel vid årets början 48 101 47 983

Likvida medel vid årets slut 15 647 48 101
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NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

Belopp i sek om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd och anvisningar har tillämpats. Några förändringar avseende bolagets 
redovisningsprinciper har inte införts under 2011. 

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 anläggningstillgångar baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. 
Följande avskrivningssatser tillämpas:
 

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivning-
ar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Koncernredovisning har ej upprättas då sådan ej behöver upprättas enligt ÅRL, kap 7, 5§ när dotterbolagets verksamhet är av ringa 
betydelse. Då SRV’s dotterbolag, Ecoferm AB, är ett vilande bolag har bedömningen gjorts att någon koncernredovisning ej behöver 
upprättas för att ge en rättvisande bild av företaget.

Not 1. Revisionsarvoden

Arvoden för revisionsuppdrag i moderbolaget till Mazars SET revisionsbyrå uppgick för år 2011 till 113 000 sek (118 400) och för kon-
sultationer till 4 258 sek (1 105). Under 2011 har arvode även betalats till Öhrlings för stöd till kommunrevisorer till ett belopp av
25 000 sek (25 000) samt ett arvode till kommunrevisorer på 16 500 sek (15 000).

Not 2. Anställda och personalkostnader

ANTALET ANSTÄLLDA 2011 2010

Medelantalet anställda uppgick till: Antal: 168 Antal: 164

Varav män: 76,0 % Varav  män: 78,7 %

Av bolagets ordinarie styrelseledamöter är 21 procent kvinnor. Andelen kvinnor i bolagets ledningsgrupp är 43 procent och andelen 
kvinnliga chefer 36 procent.

Byggnader 4-5 %

Markanläggningar 5 %

Fordon, maskiner och inventarier  5 -33 %

Nedlagda kostnader på annans fastighet   33 %

Immateriella anläggningstillgångar   33 %



35

PERSONALENS FRÅNVAROTID I PROCENT AV BRUTTOARBETSTID

Samtliga personal 2011 2010

Semester 8,9 9,2

Sjukdom/arbetsskador 4,6 5,9

Totalt 13,5 15,1

PERSONALENS SJUKFRÅNVARO 
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid        Kvinnor Män

2011 2010 2011 2010 2011 2010

Yngre än 29 år 4,54 0,86 6,29 6,17 5 14

30 – 49 år 2,86 2,45 4,63 4,82 8 10

50 år eller äldre * * 4,92 7,96 9 20

Oberoende av ålder 2,98 3,27 4,99 6,56 8 15

* Redovisas ej då antalet anställda i gruppen understiger 10 st.

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro för kvinnor och män tillsammans är 28,74 procent  (47,9).

 
LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER
Löner och ersättningar under året uppgick till 68,8 Msek jämfört med 61,0 Msek året innan.

Antal dagar per anställd

                   Kostnader (Ksek)
2011 2010

Styrelse och VD 2 045,8 1 819,6

Övriga anställda 66 716,6 59 216,5

Summa 68 762,4 61 036,1

Pensionskostnader styrelse och VD 468,7 444,3

Pensionskostnader övriga 4 354,7 4 645,4

Övriga sociala kostnader 22 124,9 19 349,3

Totalt 26 948,2 85 475,1

En av bolagets tidigare VD var anställd med visstidsförordnande som upphörde den 31 mars 2003, från vilken tidpunkt denne uppbär 
visstidspension. Bolagets avsättning för pensionsförpliktelser till tidigare VD har ökat med 216,6 ksek under 2011 och uppgår vid 
årets slut till 5 919,3 ksek (5 702,8). 

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 2011 uppgår till 
725 sek (725), vilket kan användas för sänkning av framtida premier eller för annat pensionsändamål. Beloppet redovisas i balansräk-
ningen som kortfristig fordran. 

NOTER
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NOTER

Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgick till: 2011 2010

Byggnader 1 766 327 1 766 950

Markanläggningar 5 455 126 5 237 059

Fordon, maskiner och inventarier 31 132 833 28 791 091

Immateriella anläggningstillgångar 2 196 156 2 514 551

Summa 40 550 442 38 309 651

Not 3. Avskrivning av anläggningstillgångar

(ksek)                     Hushållsavfall                            Verksamhetsavfall

2011 2010 2011 2010

Rörelsens intäkter 187 810 176 656 177 862 164 899

Rörelsens direkta kostnader - 177 528 - 169 837 - 126 344 - 122 615

Fördelade stabskostnader - 30 953 - 23 290 - 29 314 - 22 766

Rörelseresultat - 20 671 - 16 471 22 204 19 518

Not 4. Rörelseresultat
 
Nedan redovisas rörelseresultat fördelat på hushållsavfall (kommunalt monopol) respektive verksamhetsavfall (konkurrensutsatt). För-
delning av gemensamma stabskostnader har skett efter respektive dels procentuella andel av SRV’s totala verksamhet. Fördelning av om-
sättningen för 2010 är justerad med 4 msek som avser grovsopor som felaktigt hade redovisats som verksamhetsavfall.

Not 5. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkterna utgjordes av: 2011 2010

Dröjsmålsräntor 83 731 165 642

Övriga ränteintäkter 998 387 307 464

Summa 1 082 118 473 106

Not 6.  Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnaderna utgjordes av: 2011 2010

Dröjsmålsränta till leverantörer 3 303 3 098

Räntekostnader pensionsskuld 172 392 515 041

Övriga räntekostnader 2 417 096 1 241 547

Summa 2 592 791 1 759 686
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NOTER

Not 7.  Bokslutsdispositioner

Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan 2011 2010

 Återföring av tidigare överavskrivning 1 312 508 4 563 715

Periodiseringsfond  - tidigare års taxering - -

                                - årets avsättning - 630 268 - 1 358 007

Summa 682 240 3 205 708

Not 8. Skatt på årets resultat

Den beräknade skattekostnaden består av: 2011 2010

Skatt på årets resultat - 497 281 - 1 071 467

Förändring uppskjuten skatt 150 614 394 847

Restskatt tidigare år - 4 529

Summa - 346 667 - 1 461 785

Uppskjuten skatt i obeskattade reserver uppgår till 29 742 988 sek (29 922 417).

Not 9. Immateriella anläggningstillgångar

2011 2010

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 15 520 418 11 879 732

Nyanskaffningar 954 709 3 640 686

Vid årets slut 16 475 127 15 520 418

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början 11 146 676 8 632 125

Årets avskrivning enligt plan 2 196 156 2 514 551

Vid årets slut 13 342 832 11 146 676

Planmässigt restvärde vid årets slut 3 132 295 4 373 742
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NOTER

Not 10.  Materiella anläggningstillgångar 

Taxeringsvärdena för anläggningarna uppgick till:

Byggnader 2011 2010 2011 2010

Jordbromalm 6:8, Haninge 2 126 000 2 126 000 892 037 1 011 321

Harven 1 del av, Nynäshamn Skattefri Skattefri 365 742 414 873

Axeln 3, Huddinge 803 000 803 000 212 410 263 462

Skyttbrink 4, Botkyrka 345 000 345 000 2 008 247 2 383 532

Gladö 1:1, Sundby 1:1, Huddinge Skattefri Skattefri 5 992 747 5 739 965

Gladö 76:5, Huddinge Skattefri Skattefri 4 522 359 4 906 145

Gladö 1:3, Huddinge 4 983 000 4 983 000 2 755 748 2 894 185

Övriga ÅVC Skattefri Skattefri 1 643 706 1 716 922

Mark

Jordbromalm 6:8, Haninge 2 056 000 2 056 000 182 500 182 500

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 1 450 000 1 450 000 387 678 387 678

Skyttbrink 4, Botkyrka 90 000 90 000 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 Skattefri 460 075 460 075

Transistorn 4, Skogås, Huddinge Skattefri Skattefri 541 575 541 575

Åby 1:219, Jordbro, Haninge Skattefri Skattefri 5 061 130 5 061 130

Övrigt, huvudsakligen markanläggning Skattefri Skattefri 92 119 590 80 800 795

Summa 12 677 000 12 677 000 132 268 294 121 886 908

Följande värden redovisas för materiella anläggningar: 

Ackum. anskaffnvärden Byggnader
Mark och 

Markanläggn. Fordon
Maskiner och 

Inventarier
Pågående 

Nyanläggn. Totalt

Vid årets början 50 852 564 135 200 964 150 876 576 319 390 864 1 963 072 658 284 040

Nyanskaffningar 828 918 16 773 921 25 657 960 11 291 028 26 747 366 81 299 193

Avyttringar/utrangeringar - - -12 885 084 -7 277 001 -1 963 072 -22 125 157

Vid årets slut 51 681 482 151 974 885 163 649 452 323 404 890 26 747 366 717 458 076

Ackumulerade avskrivn.
Enligt plan

Vid årets början 31 522 159 32 644 461 90 786 974 207 333 015 - 362 286 609

Avyttringar/utrangeringar - - -12 885 084 -6 710 006 - -19 595 090

Årets avskrivning enl. plan 1 766 327 5 455 126 14 823 537 16 309 296 - 38 354 286

Vid årets slut 33 288 486 38 099 587 92 725 427 216 932 305 - 381 045 805

Planmässigt restvärde 
vid årets slut 18 392 996 113 875 298 70 924 025 106 472 586 26 747 366 336 412 271

Av restvärdet vid årets slut för mark och markanläggningar utgör värdet för mark 21 755 708 kronor

Taxeringsvärde Planmässigt restvärde
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NOTER

Not 11.  Andelar i koncernföretag

SRV äger sedan den 19 december 2005 samtliga aktier i Ecoferm AB, organisationsnummer 556197-9526, med säte i Huddinge. 
Ecoferms verksamhet består i att driva en anläggning för rötning av matavfall. Per den 31 mars 2008 har verksamheten i sin helhet 
överlåtits till SRV i form av en inkråmsöverlåtelse. Ecoferm kvarstår i koncernen som ett vilande bolag. Det egna kapitalet i Eco-
ferm uppgår per den 31 december 2011 till 3 008 875 sek (3 008 875). 

Not 12.  Andelar i intresseföretag

SRV äger tillsammans med I L Recycling AB hälften vardera av aktierna i intressebolaget Miljösortering på Södertörn AB, organi-
sationsnummer 556541-9750, med säte i Huddinge. I bolaget bedrivs sortering av återvinningsbart material som förpackningar av 
metall, plast och kartong samt wellpapp. Utgående bokfört värde i SRV’s balansräkning är 2 000 000 sek, oförändrat från föregåen-
de år. Eget kapital i Miljösortering på Södertörn uppgår per den 31 december 2011 till 5 854 173 sek (5 627 625). Årets resultat efter 
skatt är 226 548 sek (294 657). 

Not 13.  Varulager

Varulagret utgjordes av: 2011 2010

Säckar och kärl 781 882 502 632

Diesel 310 958 343 203

Summa 1 092 867 845 835

Not 14.  Skattefordringar

Skattefordringarna består av: 2011 2010

Aktuell skatt 3 070 173 2 349 830

Ränta på skattekonto 10 985 221

Avfallsskatt 189 712 -

Summa 3 270 870 2 350 051

Övriga fordringar utgörs av: 2011 2010

Momsfordran 4 447 487 3 157 095

Fordran avfallsskatt 6 115 682 10 073 632

Överskottsfond pensioner 725 725

Övriga fordringar 14 003 6 819

Summa 10 577 897 13 238 271

Not 15.  Övriga fordringar 
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Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter utgjordes av: 2011 2010

Förutbetalda hyror 384 063 374 440

Förutbetalda arrendeavgifter 2 960 550 2 879 329

Förutbetalda försäkringspremier 153 647 149 427

Förutbetalda fordonsförsäkringar 272 528 282 096

Övriga periodiserade kostnader 2 512 678 2 756 855

Upplupna intäkter 2 409 987 2 320 053

Upplupen ränteintäkt 997 969 -

Summa 9 691 422 8 762 200

Not 16.  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

NOTER

Not 17.  Kassa och banktillgodohavanden

Redovisade tillgodohavanden i bolaget uppgick per den 31 december 2011 till 15 646 750 sek (48 100 519). Utöver redovisade tillgodo-
havanden fanns beviljad outnyttjad checkräkningskredit på 3,3 Msek.

Förändring av eget kapital i moderbolaget Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Årets resultat

Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning 8 880 000 1 776 000 10 440 555 3 504 619

Enligt årets bolagsstämma:

Utdelning - - - -

Överföring av 2010 års resultat till fria reserver - - 3 504 619 - 3 504 619

Årets resultat - - - 357 700

Belopp vid årets utgång 8 880 000 1 776 000 13 945 174 357 700

Not 18.  Eget kapital

Not 19.  Ackumulerade avskrivningar utöver plan

Ackumulerade överavskrivningar fördelar sig enligt nedan: 2011 2010

Byggnader 126 760 150 904

Markanläggningar 154 105 195 597

Fordon, maskiner och inventarier 105 025 318 106 272 190

Summa 105 306 183 106 618 691
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NOTER

Not 20.  Periodiseringsfonder

Maximal avsättning till periodiseringsfond har skett i årets bokslut: 2011 2010

Periodiseringsfond tax 2007 1 366 965 1 366 965

Periodiseringsfond tax 2008 2 135 086 2 135 086

Periodiseringsfond tax 2010 2 294 701 2 294 701

Periodiseringsfond tax 2011 1 358 007 1 358 007

Periodiseringsfond tax 2012 630 268 -

Summa 7 785 027 7 154 759

Not 21.  Avsatt till pensioner

2011 2010

Ingående skuld 12 313 729 14 715 470

Skuldförändring 1 155 498 - 2 401 741

Utstående skuld 13 469 227 12 313 729

Säkerhet för pensionsskulden finns i form av kommunal borgen.

Not 22.  Avsatt för efterbehandling och sluttäckning av deponi

Avsättning för att hantera framtida kostnader för efterbehandling och för sluttäckning och iordningsställande av avfallsupplag vid 
avslutad deponering.

2011 2010

Efterbehandling avslutad deponi 106 266 997 106 252 112

Sluttäckning och iordningställande av avfallsupplag 6 609 968 14 720 579

Summa 112 876 965 120 972 691

Not 23.  Långfristiga skulder

2011 2010

Långfristig skuld till koncernbolag 3 008 875 3 008 875

Uppskjuten skatteskuld 12 844 163 458

Långfristig del av avbetalningsköp fordon 44 780 754 35 164 877

Långfristig del av låneskuld till Nordea 24 000 000 26 000 000

Summa 71 802 473 64 337 210

Den långfristiga skulden till koncernbolag avser köpeskillingen för inkråmsöverlåtelsen från Ecoferm till SRV 2008.
Av låneskulden till Nordea förfaller 20 000 000 sek mer än fem år efter bokslutsdagen.
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Not 24.  Övriga kortfristiga skulder

Övriga skulder utgörs av: 2011 2010

Kortfristig del av låneskuld till Nordea 2 000 000 2 000 000

Kortfristig del av avbetalningsköp av fordon 17 152 495 15 920 830

Personalens källskatt 1 509 106 1 403 700

Summa 20 661 601 19 324 530

NOTER

Not 25.  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter utgörs av: 2011 2010

Upplupna löner och sociala kostnader 9 288 079 7 573 453

Avfallsskatt - 2 322 435

Förbränning hushållssopor 4 350 284 -

Övriga upplupna kostnader 2 754 333 4 417 721

Summa 16 392 696 14 313 609

Not 26. Tillgångar med äganderättsförbehåll

Tillgångar med äganderättsförbehåll avser köp av fordon finansierade via Nordea i form av avbetalningsköp. Tillgångarnas bokförda 
restvärde per sista december 2011 var 66 160 107 sek (54 849 305). 

Not 27.  Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Justeringsposterna utgjordes av (belopp i ksek): 2011 2010

Avskrivningar 40 550 38 310

Avsättningar - 6 940 - 7 690

Avskrivning pågående projekt 1 963 -

Förändring uppskjuten skatt - 151 163

Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar - 652 -

Summa 34 770 30 783
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Bengt Säberg
Ordförande 

Birgitta Mörk Staffan HolmbergYngve Jönsson

Margareta LundgrenTore Åkerbäck Lennart Sjödell

Robert Falck  
VD

HUDDINGE DEN 27 MARS 2012

Sven Gustafsson

Min revisionsberättelse har avgivits den 27 mars 2012

Bengt Fromell
Auktoriserad revisor
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Rapport om årsredovisningen 
Jag har reviderat årsredovisningen för SRV återvinning AB 
för år 2011. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för års-
redovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvi-
sande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna 
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedö-
mer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grund-
val av min revision. Jag har utfört revisionen enligt Interna-
tional standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. 
Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt 
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 
att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktighe-
ter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsre-
dovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utfö-
ras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beak-
tar revisorn de delar av den interna kontrollen som är rele-
vanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge 
en rättvisande bild i syfte att utfonna granskningsåtgärder 
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i 
bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprin-
ciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, 
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen 
i årsredovisningen. J ag anser att de revisionsbevis jag har 
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
mina uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla vä-
sentliga avseenden rättvisande bild av SRV återvinning ABs 
finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsre-
dovisnings lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att 
årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräk-
ningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även revi-
derat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för SRV återvinning AB för år 2011. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar. 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
förvaltningen enligt aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om för-
slaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har 
jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval 
av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för mitt 
uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av 
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon sty-
relseledamot eller verkställande direktören är ersättnings-
skyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrel-
seledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen. Jag anser att de revisionsbevis jag 
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
mina uttalanden. 

Uttalanden 
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

REVISIONSBERÄTTELSE 

Till årsstämman i SRV återvinning AB 
Org.nr. 556053-7515 

Stockholm den 27 mars 2012

Bengt Fromell
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport 
Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2011. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed 
i kommunal verksamhet. Detta innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att 
bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets 
interna kontroll är tillräcklig. En sammanfattande redogörelse över den utförda granskningen bifogas. Vi bedömer att bola-
gets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. 

Till årsstämman i SRV återvinning AB 
Org.nr 556053-7515 

GRANSKNINGSRAPPORT

Huddinge 22 mars 2012

Lazlo Dagsberg
Utsedd av fullmäktige
i Huddinge kommun

Henrik Olsrup
Utsedd av fullmäktige
i Haninge kommun

Folke Olsson
Utsedd av fullmäktige
i Botkyrka kommun



Tillsammans för miljön


