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Nordiska Miljömärkningen Svanen

•  Färgkod PMS 354, Fyrfärgskod C-91%, M-0,0%, Y-83%, K-0,0%.

•  Standardfärger enligt SS 019100 – 019103
   Blankt papper:  1080G10Y Matt papper: 354U-1070G
   NCS: 0879-G07Y NCS:     1368-G04Y

•  Miljömärket bör ej understiga 8 mm och ska minst ha den 
   storleken att texten ”MILJÖMÄRKT” och underliggande licensnummer
   är tydligt läsbara.

•  När märket understiger 2 cm i diameter kan den förklarande undertexten
   utelämnas på produkten (Trycksak), om den finns med märket på förpackningen.

Text på märket:

•  Texten ”MILJÖMÄRKT” följer märkets rundade form på ovansidan.

•  Texten ”MILJÖMÄRKT” med versaler och teckensnitt Helvetica, rak,
   halvfet. Teckentäthet och teckengrad anpassas till märkets storlek.

•  Texten under märket ”Trycksak” skrivs horisontellt under siffergrupperna (341 000). 
   Teckensnitt helvetica, rak används med versal som begynnelsebokstav, f ö gemener, 
   och anpassas i storlek till märket

•  För tryckning på Svanen på andra nordiska språk studera Regelverket för 
   nordisk miljömärkning.

       

MILJÖMÄRKT Trycksak 341 250
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STYRELSE, ERSÄTTARE

Stefan Dayne
(kd) Botkyrka

Jan Forsell
(fp) Huddinge

Gabriel Melki
(s) Botkyrka

Marica Lindblad
(mp) Huddinge

Ebbe Pettersson
(mp) Haninge

Tommy Eklund
(s) Salem

Margareta Bernhardsson
(s) Haninge

Harry Bouveng
(m) Nynäshamn
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SRV återvinning AB är ett avfalls- och återvinningsföretag som 

ägs av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och 

Salem. Verksamheten startade redan 1949 och hette då Huddinge 

Renhållningsverk. I dag är vi 180 anställda och omsätter 394 Mkr.

Vi samlar in och och hanterar sopor från 124 000 hushåll i ägarkom-

munerna. Dessutom har vi 4500 företags- och verksamhetskunder, 

allt från små och stora företag till bostadsrättföreningar, daghem 

och organisationer. SRV driver även nio stora återvinningscentraler.

Navet i verksamheten är vår återvinningsanläggning vid Gladö 

kvarn i Huddinge. Anläggningen är den till ytan största i Sverige. 

Här tar vi varje år emot cirka 230 000 ton avfall, varav merparten, 

efter förädling, transporteras vidare till återvinning och energi-

utvinning. En mindre andel läggs på säker deponi.

Slutligen har vi en av landets lägsta soptaxor. Den låga taxan  

beror till stor del på att hushållen källsorterar så noggrant.  

Det kostar pengar att förbränna sopor, så ju mer vi sorterar  

desto lägre blir taxorna.

3  Inlaga Falsark nr: 1 av 4 (16-sid)
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Den frågan ställde jag mig när jag började på SRV för sju år sedan. 
Aldrig hade jag kunnat tänka mig att det skulle vara så spännande och lärorikt 
att arbeta inom återvinningsbranschen. Här har jag träffat massor av människor 
som brinner för miljön och tycker att avfallsfrågan är en av de viktigaste miljö-
frågorna som världen har att hantera. Jag är beredd att hålla med!

SOPOR –  HUR SVÅRT KAN DET VARA?
VD HAR ORDET

VÅR BRANSCHORGANISATION, Avfall Sverige, har som 
vision att det inte ska finnas något avfall. Naivt? Ja, kanske. 
Men om vi inte tar frågan på allvar kommer vi aldrig att nå resul-
tat. Tänk bara på alla onödiga förpackningar. Förpacknings- och 
tidningsindustrin placerar ut containers på återvinningsstationer 
för att vi ska kunna slänga våra förpackningar på ett hyfsat enkelt 
sätt. SRV drar sitt strå till stacken med tjänsten Sorterahemma 
som gör att villaägare enkelt kan slänga förpackningar vid den 
egna tomtgränsen (glöm alla gräl om vem som ska bära iväg 
kassarna till återvinningsstationen!) Men när ska vi angripa det 
verkliga problemet – förpackningarna? Den verkliga miljöeffek-
ten skulle vi uppnå först om vi slutade stänga in alla produkter 
bakom hårda och mjuka skal.

På SRV jobbar vi målmedvetet vidare med att försöka ta 
hand om allt avfall på ett optimalt sätt. Under de senaste åren 
har vi börjat samla in matavfall separat och äntligen har vi 
påbörjat bygget av en biogasanläggning på vår återvinningsan-
läggning i Gladö kvarn som kommer att använda allt matavfall 
som råvara för produktionen av fordonsgas. Självklart kommer 
SRV att köpa en del av gasen och låta våra sopbilar köra på den.

Vi har också börjat krossa grovavfall i egen regi för att 
tillverka bränsle till värmeverken. Genom att göra det själva 
kan vi sänka kostnaderna och ju mer kostnadseffektiva SRV 
kan bli – desto bättre för våra kunder som då får behålla en av 
landets lägsta taxor!

Tyvärr har vi även under 2013 drabbats av bränder och 
inbrott som kostar bolaget stora pengar. För att få bukt med 
det har vi anställt en säkerhetsansvarig som ser över brandsä-
kerhet och övervakning. 

En anledning till att det kan börja brinna i bilar, i containers 
och på våra anläggningar är att vi ibland får in farligt avfall ned-
stoppat bland annat material. Det kan vara allt från handgranater 
till fyrverkeripjäser som tar eld. Vi tar förstås gärna emot farligt 
avfall – men det ska ske på ett kontrollerat sätt. Vi har en stor 
anläggning för farligt avfall i Gladö kvarn i Huddinge och där 
bygger vi nu också en ny tvätthallsslamanläggning som är helt 
nödvändig för att vi ska kunna ta om hand tvätthallsslam och 

rena förorenade jordar med mera. Anläggningen beräknas tas i 
drift under hösten 2014.

Internt kallades 2013 för IT-året. Vi installerade bland 
annat ett nytt logistiksystem som ska optimera våra rutter 
och säkerställa kvaliteten så att våra kunder alltid ska kunna 
få sina kärl tömda. När vi inte kommer åt att tömma ska vår 
kundservice omedelbart få vetskap om det så att kunden får 
besked när de ringer in och undrar vad som har hänt. För-
hoppningsvis har vi redan löst problemet innan dess!

Vad händer framöver? Själv tror jag att textilier blir nästa 
heta återvinningsområde men också utsortering av metaller ur 
askor. Det pågår mycket forskning på båda områdena och SRV 
bevakar utvecklingen för att ta till sig de bästa lösningarna.

Det har också pågått diskussioner om att gräva upp gamla 
deponier för att ta tillvara metaller och annat värdefullt som 
ligger gömt där. Problemet är att när man gräver rörs det upp 
en massa miljöfarliga partiklar som personalen andas in. Vi 
tror att det skapar mer negativ än positiv miljöpåverkan så vi 
väljer att avstå och låta sluttäckta deponier få vila i frid. Det 
ryktas att det till och med finns en elefant begravd i en av våra 
deponier – skröna eller sanning får väl vara osagt.

Ingela Sandström, Tf vd

5  Inlaga
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Beslut om en biogasanläggning på SRVs anläggning i Gladö 
kvarn fattades, två nya biogaspumpar invigdes och arbetet 
med att erbjuda flerbostadshus att sortera ut matavfall 
påbörjades. Under 2013 tog SRV ett rejält kliv närmare  
visionen om att invånarna på Södertörn ska kunna tanka 
sina bilar med biogas som är gjord på matavfall som de 
själva har sorterat ut.

REDAN UNDER 2011 började SRV att 
erbjuda villahushåll att sortera ut sitt 
matavfall separat. Matavfallet omvand-
las till biogas och av restprodukten blir 
det biogödsel.

Idag sorterar hälften av villahushållen 
i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Salem 
och Nynäshamn ut sitt matavfall. Det 
betyder att 20 000 hushåll redan gör en 
värdefull insats för miljön.

I Huddinge kan radhus med gemen-
samma sopkärl också sortera ut sitt mat-
avfall och under 2013 påbörjade SRV 
arbetet med att erbjuda flerbostadshus 
i Huddinge att göra detsamma. Under 
2014 och 2015 kommer erbjudandet att 
gå vidare i övriga kommuner. Botkyr-
kabyggen har till exempel redan börjat 
sortera ut matavfall på försök på fyra 
platser.

– Målet är att i slutet av 2015 ska ca 
70 000 hushåll av samtliga ca 126 000 
hushåll på Södertörn ha tackat ja, men 
vi hoppas på ännu fler i framtiden, säger 
Jan Falkenstedt som är projektledare för 
matavfallsinsamlingen på SRV.

Han menar att intresset bland hus-
hållen är stort.

– Jag tror att det beror på att miljö-
intresset allmänt är mycket stort. De 
flesta tycker att det låter bra att matav-
fallet går till att producera biogas. Sedan 
är det ju billigare också, eftersom de 
som sorterar matavfallet får den lägsta 
avfallstaxan. Men jag skulle nog säga att 
de flesta tackar ja för miljöns skull, säger 
Jan Falkenstedt.

Matavfallet tas om hand i vår för-
behandlingsanläggning på Sofielund i 
Gladö kvarn i Huddinge. Där finför-
delas och späds den till en flytande röra 
som kallas för slurry. Ur slurryn utvinns 
biogas som fungerar som ett klimatneu-
tralt bränsle för bilar, bussar och andra 
fordon.

I dagsläget körs slurryn till biogas-
fabriker på annan ort i Sverige. Men 
för att miljövinsten inte ska ätas upp 
av transporterna har planen alltid varit 
att bygga en biogasfabrik precis intill 
förbehandlingsanläggningen.

Under de senaste två åren har bolaget 
fört diskussioner med flera privata bolag 
som har velat bygga en biogasanlägg-
ning hos SRV på Sofielund i Gladö 
Kvarn. I början av 2014 stod det klart 

att Scandinavian Biogas Fuels (SBF) 
skulle bygga biogasfabriken. 

Under 2013 tog förbehandlingsan-
läggningen emot 15.000 ton matavfall, 
men på sikt är målet att årligen ta emot 
och behandla upp emot 50.000 ton.

I maj 2014 påbörjades bygget av 
biogasanläggningen och om allt går som 
planerat kommer den att stå klar nästa år.

– Äntligen sluter vi kretsloppet i 
och med att våra kommuninvånares 
matavfall förädlas till biogödsel och 
fordonsgas här på Södertörn. Det här 
är ett jätteviktigt steg för att optimera 
miljönyttan av att samla in matavfall 
separat, säger Ingela Sandström, tf vd 
på SRV.

Men för att uppfylla vår vision om 
att kommuninvånarna ska kunna 
tanka sina bilar med biogas gjord på 
det matavfall som de själva har sorterat 
ut, måste det också finnas pumpar där 
bilarna kan tankas.

– Glädjande nog invigdes också två 
biogaspumpar i Haninge och Botkyrka 
under 2013, säger Ingela Sandström, tf vd.

ÄNTLIGEN SLUTER  
VI KRETSLOPPET

6  Inlaga
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Nästan 40 procent av det vi slänger i 
soppåsen är matavfall.

Om allt matavfall i Sverige återvanns 
skulle det motsvara 100 miljoner liter 
bensin. Sverige har förutsättningar för 
att ta en världsledande position inom 
biogasområdet.

Varje bensin- eller dieselfordon som 
ersätts av ett biogasdrivet fordon 
innebär att klimatpåverkan minskar 
med ca 90 %.

En biogasbil kan köra lite mer än 1 km 
på 1 kg matavfall.

På 1000 bananskal kan man köra en 
biogasbil i närmare 100 km.

Sveriges nationella mål är att samla in 
50 % av allt matavfall år 2018.

SCANDINAVIAN BIOGAS är en av 
Sveriges största privata producenter 
av biogas. Verksamheten är inriktad på 
industriell produktion och har ledande 
kunskap om hur biogasanläggningar 
bör utformas och drivas för att uppnå 
en hög och jämn biogasproduktion i 
resurs- och energieffektiva processer. 
Projekten genomförs i nära samarbete 
med privata och kommunala aktörer 
i Norden och framförallt i östra 
Mellansverige, som idag är bolagets 
huvudmarknad.

Källa: www.scandinavianbiogas.com

I och med bygg-
andet av en bio-

gasanläggning i Gladö kvarn, 
så kopplas kedjan ihop ”från 
bord till jord”. Från Scandina-
vian Biogas sida ser vi fram 
emot många års samarbete 
med SRV, som vi anser vara 
en av de ledande aktörerna 
inom kretsloppshantering i 
Stockholm.
Göran Persson,  
styrelseordförande i Scandinavian Biogas

7  Inlaga
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Vad gör du på SRV?
Jag jobbar som arbetsledare på sektion 
Företag. I min roll är jag ansvarig för 
bemanning och fordon, ser alltså till 
att hålla både personal och bilar i trim. 
Skämt åsido, det är ju viktigt att vi kan 
erbjuda en säker och bra arbetsmiljö 
för våra anställda, så att vi alla håller i 
längden. Att bilarna funkar är ju också 
en förutsättning för att vi ska kunna 
sköta vårt jobb.

Hur länge har du jobbat på SRV?
5 år.

På vilket sätt tycker du att du är 
en miljöhjälte?
Jag jobbar ju med logistiken så jag vet 
att det jag gör har stor betydelse ur en-
ergi- och utsläppssynpunkt. Det gäller 
att samordna och effektivisera transpor-
terna så långt det bara går. Dessutom 
försöker vi att köra så rena fraktioner 
som möjligt, så att materialet vi hämtar 
kan gå till återvinning.

Har du något bra miljötips?
Eftersom jag är mycket intresserad av 
alternativ till fossilbaserade drivme-
del skulle jag vilja se en större andel 
biogasdrivna bilar på vägarna. Vi vill 
ju få ner utsläppen av växthusgaser och 
biogas ger ju inte några nettoutsläpp av 
koldioxid. Mitt svar är alltså: satsa på att 
utöka produktionen av biogas! Jag har 
läst en hel del om biogasframställning 
från slaktavfall, som verkar lovande för 
framtiden.

Vad gör du när du inte jobbar?
Att vandra i skog och mark har alltid 
lockat mig. Mat är ett annat intresse, 
liksom prickskytte. Det som annars 
upptar en stor del av min tid är att meka 
med min mc och mina bilar.

Har du någon oanad talang?
Det kanske inte är så många som vet 
att jag kan bugga, eller att jag målar i 
akvarell och olja. Tyvärr blir det inte så 
mycket av det numera, eftersom tiden 
inte räcker till riktigt.

Varför ville du vara med  
i annonskampanjen?
Kul grej! Kul att få vara med och ge 
SRV ett ansikte.

Hur känns det att få vara  
SRV-modell?
Skitkul! Jag trivdes verkligen framför 
kameran i fotostudion!

Vad tänker du på när du hör  
ordet återvinning?
Miljöbesparing.

”Peace, love and avfallshantering” 
var ju temat för den här kampanjen 
– har du någon idé till nästa kampanj?
Jag tycker vi ska pusha för matavfallsin-
samlingen. Men sen tycker jag att maten 
skulle kunna användas istället för att 
slängas. Kan inte livsmedelsbutikerna 
hitta på något annat än att bara slänga 
dessa enorma mängder mat?

Läs mer om SRVs annonskampanj med 
sophjältar på sidan 13.

Så länge som allt fungerar är det säkert inte så många som 
tänker på hur viktigt det här med sophämtning och av-
fallshantering är. På SRV återvinning har vi en stor profes-
sionell personalstyrka som utför en av samhällets viktiga 
uppgifter – avfallshantering. Miljöhjältar – det är vad vi 
kallar dem!  Björn Perstedt är en av dem.

SATSA PÅ BIOGASEN! 

8  Inlaga
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Björne Perstedt, Miljöhjälte på SRV
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NÄR PETER ESPLING började arbeta 
som fastighetsskötare för Huge på Diag-
nosvägen 7 i Flemingsberg, möttes han 
av ett miljörum där nästan ingenting 
sorterades rätt. Trots att personal från 
SRV dagligen var där och städade, var 
det skräp överallt.

– Men det är klart, det var ju inget 
fint rum. Det såg ut som en mörk och 
sopig bunker. Så jag tänkte att om det 
blev lite finare skulle människorna som 
bor i området börja trivas och ta bättre 
hand om det, säger Peter Espling. 

Men att bara ta dit en målarfirma 
skulle inte väcka hyresgästernas engage-
mang. Därför bad han tre högstadielever 
från den närliggande Annerstaskolan, 
Chanel Sabas, 15 år, Leonora Selimi, 14 
år och Shitichai Lueamphol, 15 år, att 
hjälpa till i stället.

Han kontaktade SRV återvinning och 
fick genast med sig Marlene Lingard, 
kommunikatör. Hon såg till att ungdo-
marna fick komma på studiebesök på 
återvinningsanläggningen i Sofielund 
för att lära sig om sortering.

Dessutom ställde SRV upp med målar-
färg och nya skyltar till miljörummet.

– När Peter ringde och berättade om 
sina tankar kring det tråkiga soprum-
met och om sin vision om att ungdomar 
från Annerstaskolan skulle få inreda 
soprummet efter eget huvud kändes 
det så självklart att vara med. Vi stöder 
gärna lokala samverkanssatsningar 
och det här projektet hade en självklar 
koppling till vårt verksamhetsområde. 
Huge är också en av våra största kunder. 
Vi jobbar mycket med olika informa-
tionsaktiviteter kopplat till naturresurs-
hushållning, avfall och återvinning med 
barn och unga. Här fick vi möjlighet 
att vara med i ett projekt med verklig 
förankring i ungdomarnas vardag, säger 
Marlene Lingard.

Ungdomarna valdes ut för att de 
behövde en nytändning i skolarbetet. 
Peter Espling säger att han kunde se hur 
de växte av ansvaret och av att få utlopp 
för sin kreativitet.

– Det var ett jättekul jobb. Det är 
viktigt att man som boende får chans 

Nymålade väggar, fönster, pedagogiska skyltar och en  
fjärilsrabatt på taket. I ett samarbete mellan Huge och SRV 
fick några ungdomar måla om och snygga till soprummet i 
sitt bostadsområde i Flemingsberg. Resultatet blev ett ljust 
och fräscht miljörum som hyresgästerna är rädda om.  
Dessutom slängs det mindre grovsopor nu.

MINDRE SKRÄP I  
PIMPAT MILJÖRUM

10  Inlaga
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att påverka omgivningen, sa Leonora 
Selimi efteråt.

Men för att väcka ett varaktigt en-
gagemang hos hyresgästerna måste fler 
involveras. Några mindre barn fick måla 
om stenar ute på gården och en pojke 
fick vara med och sätta upp skyltar om 
EUs avfallstrappa.

– Det här var ett socialt projekt där vi 
bygg de ett socialt engagemang både för  
området och för miljön, säger Peter Espling.

Med två nya fönster strålar ljuset 
numera in i miljörummet från två 
håll, vilket också gör det svårare att stå 
ostörd och skräpa ner där inne.

Till sin hjälp hade Peter Espling 
fastighetsskötaren Henry Loimi, men 
också Andreas Eriksson på Huges 

trädgårdsavdelning som anlade en 
rabatt på miljörummets tak. Tanken är 
att blommorna ska dra till sig fjärilar, 
bin och andra insekter som är viktiga 
för miljön och bidrar till den biologiska 
mångfalden.

– Om vi kallar det ett miljörum och 
inte ett soprum, då ska det också se ut 
och kännas som ett miljörum, säger 
Peter Espling.

Den 29 maj 2013 var det invigning. 
Huge och SRV bjöd in hyresgästerna, 
men också närliggande skolor och för-
skolor. SRV körde dit med sina populära 
maskotar Reture och Måsa, och lät 
barnen provsitta i en sopbil.

– Det var mycket lyckat. Det var fullt 
med folk, barnen hälsade glatt på vår 

maskot och fem miljövärdar som anli-
tats från Annerstaskolan ropade högt 
att de också vill måla om ett miljörum, 
säger Marlene Lingard.

Ett år efter invigningen säger Peter Es-
pling att hyresgästerna fortsätter att vara 
rädda om miljörummet. Dessutom har 
grovsoporna minskat med tio procent.

– De boende har blivit bättre på att 
sortera och slänger mindre, så det har 
verkligen fått effekt. Jag tror att det 
beror på att hyresgästerna tycker att 
miljörummet är fint och är stolta över 
det, säger Peter Espling.

Fastighetsskötare Peter Espling 
flankerad av Shitichai Lueamphol, 
SRVs maskot Reture, Chanel Sabas 
och Leonora Selimi.
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PLASTLÅDAN
sorteras som plast-

förpackning och lämnas 
på återvinningsstation*

TANDBORSTEN
är visserligen av 
plast, men den är 
ingen förpackning 
så den får du kasta 
i den vanliga  
soppåsen. 

DET LILLA PAPPRET
med text sorteras som 
returpapper och lämnas 
på en återvinningsstation.

PAPPERSPÅSEN
 sorteras som 
pappers förpackning 
och lämnas på en 
återvinningsstation.

FOLDERN
 sorteras som  

returpapper och 
lämnas på en  

återvinningsstation.

TANDKRÄMS TUBEN
sorteras som  

plast förpackning  
och lämnas på en  

återvinningsstation. 

Hur gör man sin röst hörd i Almedalsbruset? SRV delade ut 
tandborstar i fodral på färjeterminalen i Nynäshamn och fick 
makthavare och opinionsbildare på väg till Visby att reflek-
tera över sorteringen av förpackningar. Enkelt sätt att nå 
många - före alla andra.

Under 2013 förde SRV en aktiv diskussion i 
medierna om vad som egentligen räknas som 
förpackningar och vem som ska samla in dem. 
Ett etui som säljs med en tandborste i räknas 
som förpackning och kan lämnas på förpack-
ningsindustrins återvinningsstationer. Hade 
ett likadant etui däremot köpts tom för att 
fungera som tandborstfodral, är det ingen 
förpackning, trots att det ser precis likadant 
ut och är tillverkat i samma material. Då kas-
tas det i vanliga soppåsen och återvinns inte.

– Under Almedalsveckan ville vi på ett någor-
lunda pedagogiskt sätt belysa hur ologiskt 
det sorteringssystemet är. Vi valde att dela 
ut en resetandborste med tillhörande etui ef-
tersom det är något som alla kan relatera till, 
säger Elias Lysell som arbetar som kommuni-
katör på SRV och var den som kom på idén.

Eftersom Nynäshamn är en av SRVs ägarkom-
muner föll det sig naturligt att stå på färjeter-
minalen och dela ut tandborsten.

– Många som ska till Almedalen tar färjan 
därifrån. Då hann vi dessutom före alla andra 
som stod i Visby, säger Elias Lysell.

Vad fick ni för reaktioner? 
– De flesta hade en båt att passa så vi fick inte 
möjlighet att möta så många reaktioner men i 
vänthallen såg vi att många hade öppnat den 
lilla påsen och läst på lappen. Förhoppnings-
vis fick vi några att tänka till.

TANDBORSTAR FICK  
ALMEDALEN ATT TÄNKA TILL

*För att komplicera det lite är det så att om tandborsten och den lilla plastlådan inte hade 
sålts som en enhet tillsammans, utan att du istället hade köpt en egen liten plastlåda att 

lägga tandborsten i, hade lådan inte räknats som förpackning… förvirrande? Ja!
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BÄTTRE KUNDKVALITET  MED  
NY TRANSPORTLOGISTIK
UNDER 2013 INLEDDES arbetet med 
att ta fram ett nytt logistiksystem för 
transporter. Syftet är att förbättra trans-
porter och logistik genom ett nytt system 
som gör det enklare, mer effektivt och 
i slutänden ger bättre kvalitet till våra 
kunder.  Med systemet kan dessutom 
SRV optimera transporterna för att uppnå 
minsta möjliga miljöpåverkan. 

Systemet är baserat på positionerings-
teknik, GPS, och ska säkerställa logistik 
och fördelning av resurser samt säkerhet. 
Några av fördelarna är att det blir lättare 

för chaufförer att hitta vägen och inte 
missa hämtningar. 

Kommunikationen mellan kundservice 
och produktion blir också enklare och 
snabbare, vilket gör att reklamationer kan 
åtgärdas snabbare, vilket förbättrar för 
kunderna.

Utveckling, anpassningar och tester 
pågår nu för att kunna implementera tek-
niken i alla bilar under 2014. Samtidigt 
införs ett nytt ärendehanteringssystem 
som förenklar och förbättrar kommunika-
tionen med våra kunder.

 
MIKAEL SKOGSBERG, mark-
nadschef på SRV, som anord-
nade en kundkväll om matavfall 
och biogas på Huddinge konfe-
renscenter i mars 2013.

Varför bjöd SRV in till en sådan kväll? 
 – Vi ville ha största möjliga uppmärk-
samhet kring de här frågorna eftersom 
vi har jobbat i flera år med att få i gång 
matavfallsinsamling, förbehandling 
och biogasproduktion. För det krävs att 
såväl näringslivet som allmänheten på 
Södertörn engageras, så att vi får med oss 
beslutande kommunpolitiker. Syftet var 
alltså dubbelt. Dels ville vi ge våra kunder 
en trevlig tillställning för att stärka våra 
relationer utan att sälja på dem något, dels 
ville vi nå fram till beslutsfattande politiker.

Vilka var det som kom? 
– Drygt hundra gäster. Det var repre-
sentanter från kommunledningar och 
tillståndsenheter, branschkollegor och 
flera av våra företagskunder.

Vad hände under kvällen? 
– Vi inledde med mingel, mat och dryck medan  
en pianist underhöll. Sedan höll Henrik 
Eklund från Scandinavian Biogas och Jan 
Rapp från Biogasakademien en kunskaps-
höjande och underhållande föreläsning.

Vad fick ni för reaktioner? 
– Genomgående positiva. Jag tycker 
också att vi fick till en bra debatt där 
närvarande kommunrepresentanter fick 
svara på frågor kring deras engagemang, 
eller brist på engagemang.

Har ni planer på fler liknande kund
aktiviteter i framtiden? 
– Absolut. Särskilt som uppförandet av 
biogasanläggningen precis har kommit 
igång och beräknas stå klar i april/maj 2015.

HALLÅ DÄR...

SRV VILLE LYFTA frågorna om avfall 
och avfallshantering på ett personligt och 
annorlunda sätt, för att få fler engagerade. 
Och vilka skulle väl vara bättre på att 
väcka intresse och föra fram budskapet 
än våra egna miljöhjältar, sopgubbarna? 
Därför lät vi åtta av dem agera fotomodel-
ler i kampanjen.

– Vi ville göra något som sticker ut och 
fångar uppmärksamheten i den djungel av 
budskap som vi möts av dagligen. Bilarna 

åker runt hela veckorna och ses av tiotu-
sentals Södertörnsbor varje dag, så det är 
ju en utomordentlig exponeringsyta, säger 
Maria Bäckbom, kommunikationschef på 
SRV återvinning.

Miljöhjältarna fick dessutom svara på 
frågor och berätta om sina tankar kring 
återvinning och miljön på SRVs hem-
sida. Här i årsredovisningen kan du läsa 
intervjuerna med två av dem på sidorna 
8–9 och 20–21.

Under 2013 körde sopbilar med budskapet ”Peace, love och avfallshantering” 
runt på Södertörns gator. Modeller på bilderna var sopgubbarna själva.

KAMPANJ LYFTE FRAM VÅRA MILJÖHJÄLTAR
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BRA FÖRSLAG FRÅN KUNDERNA 
PÅ NYA ÅVC-DAGARNA

I 2013 års medarbetarundersökning fanns 
flera frågor om SRVs värderingar. Det visade 
sig att så många som 93 procent känner till 
SRVs värdeord Professionell Enkel Tillsam-
mans och 89 procent tycker att de är bra.

Enligt företaget som genomfört undersök-
ningen är resultat det bästa de någonsin har 
sett gällande den typen av frågor. 

– Våra värdeord handlar framför allt om hur vi 
ska bemöta våra kunder serviceinriktat, trev-
ligt och affärsmässigt, hur vi ska samarbeta 
och hur vi ska erbjuda tjänster och läsa pro-
blem på bästa sätt. Att arbeta enligt PET bör 
leda till att vi får allt fler nöjda kunder. Därför 
känns det bra att vi ser att vårt värderingsar-
bete har slagit så väl igenom i företaget, säger 
vd Ingela Sandström.

Våra välkända värderingar

En ny tjänst har utvecklats så att 
kunder nu enkelt kan hitta sitt 
hämtschema på SRVs hemsida. 
Det enda de behöver göra är att 
skriva in sin adress i ett sökfält 
och så får de information om de 
kommande fyra tillfällena då vi 
hämtar deras avfall. Sökfunk-
tionen fungerar för alla hushålls- 
och fritidshuskunder. 

Om man vill träffa så många kunder som möjligt för att samla in 
synpunkter och förbättra verksamheten gäller det att vara på plats 
där kunderna befinner sig. Därför blev ÅVC-dagarna som SRV började 
med under 2013 en lyckträff.

– VI HAR LÄNGE varit med när kom-
munerna anordnat kommundagar, men 
den bästa platsen att träffa personer som 
verkligen är våra kunder är ju på våra 
återvinningscentraler. De nio återvin-
ningscentralerna på Södertörn tar emot 
nästan en halv miljon besök varje år och 
en vanlig lördag eller söndag hinner vi 
träffa mellan 500 och 1000 personer på 
var och en, säger Maria Bäckbom,  
kommunikationschef på SRV.

Under året anordnades två ÅVC-
dagar på fem olika återvinningscentaler: 
Salem, Nynäshamn, Jordbro, Skyttbrink 
och Flemingsberg. SRV bjöd på fika, 
svarade på frågor och delade ut en folder 
där besökarna kunde fylla i synpunkter 
och tävla om biobiljetter.

Bland förslagen som kom in fanns 
ett om att det ska finnas kartor på 
hemsidan över de olika stationerna på 
återvinningscentralen. Att förbereda 
besöket och packa bilen på ett smart sätt 
blir enklare om man vet redan innan i 
vilken ordning containrarna står.

– Det är ett jättebra förslag, så nu håller 
vi på att ta fram sådana kartor, säger 
Maria Bäckbom.

Det är bra för SRVs personal att träffa 
kunderna på plats och se hur det fungerar 
på återvinningscentralerna, menar hon:

– Det är så roligt att höra att för 
många är det ett helgnöje att åka till 
ÅVC. Besökarna tyckte förstås också att 
det var trevligt att bli överraskade med 
fika, så vi kommer definitivt att fortsätta 
med ÅVC-dagar under 2014.

Den 5 februariv 2012 utbröt en omfattande 
brand på SRVs återvinningsanläggning 
Sofie lund i Gladö kvarn. I branden förstördes 
bland annat de byggnader som innehöll 
kontor, omklädningsrum, lunchrum m m för 
de medarbetare som har sin arbetsplats på 
anläggningen. 

Diskussioner inleddes omgående med 
försäkringsbolaget om huruvida byggnaden 
skulle återställas eller om det skulle byggas 

nytt. Till slut beslutades att det bästa var 
att bygga nytt och det beslutades även att 
det blir på annan plats än där de eldhärjade 
byggnaderna står idag. En upphandling 
gjordes för byggprojektet och i juni stod det 
klart att NCC vann upphandlingen och de 
inledde byggnationen i slutet av september.

Byggnationen har gått helt enligt alla planer 
och invigdes i april 2014.

BYGGE EFTER BRAND 

NY SÖKTJÄNST FÖR  
HÄMTNINGSTIDER

TEP
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NY THS-ANLÄGGNING 
På SRVs anläggning för farligt avfall 
i Gladö kvarn, finns idag en reningsan-
läggning för tvätthallsslam (THS-
anläggning). Då SRVs tillstånd utökats 
till att även omfatta mellanlagring och 
behandling av förorenade massor 
som innehåller farliga ämnen, ställs 
krav på att en ny anläggning byggs. 

Bygg starten av den nya anläggningen 
skedde under andra halvåret 2013. 

Den nya THS-anläggningen gör att 
SRV kommer att kunna ta emot mer 
tvätthallsslam, gatubrunnsslam med 
mera, och rena vattnet från dessa på ett 
effektivare sätt. Anläggningen beräknas 
tas i drift under sista kvartalet 2014.

STORT INTRESSE FÖR BESÖK PÅ SRV
SRV HAR EN omfattande studiebesöks-
verksamhet. Intresset är stort för att 
besöka våra återvinningsanläggningar 
i Gladö kvarn i Huddinge. Vi besöker 
också villaägareföreningar, boende-
center, fastighetsägare, invandrarför-
eningar, kvinnoföreningar, företag och 
andra som vill ha mer information om 
återvinning och sortering. 

För elever i årskurs 3–5 finns sedan 
2011 programmet ”Kretsloppsagenter”. 
Varje år utbildas genom programmet 
mer än 1000 elever i sopsortering.  

I utbildningen ingår också bussguid-
ning på vår återvinningsanläggning.

Utöver Kretsloppsagenterna tar vi 
emot många andra besök. Besöken 
kommer från tjänstemän och politiker 
i våra ägarkommuner, riksdagsutskott, 
politiska partier, branschkollegor,  
utländska delegationer, föreningar  
med flera.

Under 2013 utbildade vi 1000 
kretslopps agenter och tog emot fler än 
500 övriga besökare.
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Sedan år 2000 har vi i Sverige ökat vår textilkonsumtion 
med 40 % och förbrukar nu över 130.000 ton textilier om 
året. Större delen av våra avlagda kläder hamnar i soptun-
nan, trots att nyproduktionen av tyg sliter på miljön.  
Därför tittar SRV på hur vi kan ge textilierna ett andra liv. 
Bland annat genom en ny unik metod för fiberåtervinning.

VAD SKA VI GÖRA AV 
TEXTILBERGET?
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DE FLESTA KÄNNER TILL att produk-
tionen av kläder och textilier tär på 
miljön. Men visste du att bomullspro-
duktionen förbrukar runt 16 procent 
av världens insektsmedel? Eller att det 
går åt 2.500 kilo vatten och 680 gram 
kemikalier för att tillverka en vanlig 
t-shirt i bomull?

Trots det köper vi i Sverige allt mer 
kläder – och slänger i samma takt. I 
genomsnitt förbrukar vi 15 kilo textilier 
per person och år, varav åtta hamnar i 
soppåsen. Bara under augusti till de-
cember 2013 samlades 133 ton textilier 
in i containrarna för förbränning på 
SRVs nio återvinningscentraler.

Om vi istället för att kasta kunde 
återanvända eller återvinna gamla kläder 
och därmed minska nyproduktionen 
skulle det också minska den negativa 
miljöpåverkan väsentligt. De senaste 
årens debatt om det växande ”textilber-
get” har fått många klädföretag att satsa 
på ekologiska kollektioner i återvunna 
material och nu slåss klädjättarna med 
second hand-butiker och frivilligor-
ganisationer om att lägga vantarna på 
våra gamla avlagda plagg. H&M har 
till exempel börjat samla in kassar med 
begagnade kläder från sina kunder, som 
i utbyte får presentkort att handla nya 
kläder för.

Under flera år har besökarna på fem 
av SRVs nio återvinningscentraler kun-
nat ge kläder som de tröttnat på eller 
vuxit ur en andra chans, genom att 
lägga dem i särskilda containrar som 
bland andra Myrorna, Emmaus och 
Hela Människan ställt där.

Svenskarna älskar vintage och många 
kan absolut tänka sig att handla second 
hand. Problemet är att vi är ganska 
kräsna. Det får inte vara för nött eller av 
dålig kvalitet, vilket betyder att mycket 
av det som samlas in inte går att sälja, 
utan går till förbränning i alla fall.

Därför tittar SRV återvinning på hur 
textilier som bränns kan tas om hand på 
bättre sätt.

– Vårt mål är att klättra högre upp i av-
fallstrappan från den energiåtervinning 
som sker vid förbränning till materialå-
tervinning och allra helst återanvänd-
ning, säger Petra Hansson, miljösam-
ordnare på SRV återvinning.

I dagsläget finns det inte någon 
textilåtervinning i Sverige, men det kan 
snart komma att ändras. Det nystar-
tade svenska bolaget Re:newcell har 
utvecklat en metod för att skapa nya 
textilfibrer av begagnade kläder, såsom 
underkläder och trasiga plagg som vi 
annars hade bränt.

Processen som har utvecklats på KTH 
i Stockholm går till så att textilierna 
sorteras, rivs och löses upp till en vätska. 
Efter ytterligare ett kemiskt behand-
lingssteg sprutas vätskan ut i ett spinn-
bad och förvandlas till en fiber som kan 
spinnas till ny viskostråd.

Syftet med fiberåtervinningen är att 
framtidens textilbolag ska minska sin 
skadliga miljöpåverkan i och med att 
nyproduktionen av bomull minskar och 
därmed också användningen av vatten, 
energi och kemikalier. Det skulle inne-
bära stora vinster för miljön, både lokalt 
och globalt.

– Re:newcell arbetar nu med att skala 
upp arbetet från labmiljö till industriell 
storlek, så vi får se vart det leder, säger 
Petra Hansson.

Ett annat alternativ hon tittar på är 

att skicka textilierna till något av de 
europeiska företag som samlar in begag-
nade kläder som den svenska markna-
den inte är intresserad av. SRV har varit 
i kontakt med två olika och planerar att 
skicka ett testlass till holländska Kici 
som sedan tidigare tar emot kläder från 
bland annat Myrorna.

– Kici skickar en del av kläderna till 
utvecklingsländer där de kan återanvän-
das. Resten förvandlas till isoleringsma-
terial eller nya textilier. Det går till så att 
kläderna sorteras efter färg och material, 
strimlas och spinns till ny tråd som an-
vänds till att väva nya tyger. För att få en 
bra kvalitet blandas den återvunna tråden 
med nytillverkad, säger Petra Hansson.

Men frågan är om det verkligen är 
den bästa lösningen ur ett ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv att skicka 
kläder hela vägen till Holland?

– Vi vill ju ta hand om textilerna här 
där vi bor. För även om ett samarbete 
med Kici skulle innebära att vi tog ett 
kliv uppåt i avfallstrappan så skulle 
mycket av miljönyttan gå förlorad i och 
med transporterna, säger Petra Hansson.

Hon sitter med i en projektgrupp som 
leds av Hela människan och har fått 
pengar av Tillväxtverket för att under-
söka hur vi kan minska förbränningen 
av textilier genom att tillverka nya 
produkter av gamla tyger, samtidigt som 
vi skapar arbetstillfällen och tar till vara 
kompetens som finns här i närheten.

– Det bästa vore ju om vi kunde hitta 
samarbeten här i ägarkommunerna eller 
i alla fall i Sverige och bygga upp något 
som både gynnar miljön och skapar 
jobb. Det kan till exempel handla om 
remake-projekt som att göra trasmattor 
av gamla tyger, säger Petra Hansson och 
fortsätter:

– Vi måste också fundera över vad 
SRVs roll i det här ska vara? Vårt upp-
drag är ju att återvinna avfall och möj-
liggöra för andra aktörer att återanvända 
det. Det här projektet ligger någonstans 
mellan återvinning och återanvändning.

SVENSKARNA ÄLSKAR 
VINTAGE OCH MÅNGA KAN 
ABSOLUT TÄNKA SIG ATT 
HANDLA SECOND HAND. 

PROBLEMET ÄR ATT VI ÄR 
GANSKA KRÄSNA.
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VÅGEN
Det första du möter när du kom-
mer till vår återvinningsanlägg-
ning är vår vågstation. Varje dag 
passerar drygt 300 lastbilar och 
sopbilar här för att vägas innan 
de får tippa inne på området. Här 
får även chaufförerna instruk-
tioner för var och hur de ska lasta 
av sitt avfall. I vågstationen förs 
statistik över avfallsslag och 
mängder som tas in på anlägg-
ningen – siffror som är nödvän-
diga för att kontrollera att vi inte 
överträder våra miljötillstånd.

Under 2013 byggde vi en egen 
våg hos anläggningen för Farligt 
avfall. Den tas i bruk under 2014.  

SORTERINGSPLATTAN
Vi har två storteringsplattor. 
Här tippar bilarna avfallet som 
vi sedan sorterar i två separata 
högar. Det som kan krossas och 
förbrännas för att producera 
el och värme, tex. trä och plast 
läggs i en hög. Den andra högen 
är sådant som inte ska brännas 
som till exempel metaller, som 
istället kan materialåtervinnas.   

FARLIGT AVFALL
Det avfallet som är viktigast att 
sortera ut, det farliga avfallet, 
hamnar på en speciell anläggning 
för farligt avfall. Här hanterar 
vi allt från el-avfall, förorenade 
jordmassor till framkallnings-
vätska och tvätthallsslam. 2013 
började vi byggandet av en ny 
tvätthallsslamanläggning (THS) 
som ska ersätta den idag under-
dimensionerade anläggningen. 
Här renas slam från tvätthallar, 
oljeavskiljare och gatubrunnar.

VÄLKOMMEN TILL  
SVERIGES STÖRSTA  
ÅTERVINNINGSANLÄGGNING

KROSSEN
Vi började med krossning av 
bränsle i egen regi i november 
2012. Att krossa själva ger en 
besparing som bidrar till att vi 
kan behålla den låga taxan för 
våra privatkunder. Det vi kros-
sar blir utmärkt bränsle för att 
producera värme och el.   

Varje år krossar vi 50 000 ton 
returbränsle och 23 000 ton 
träflis. Träflis går i huvudsak till 
Söderenergi och Vattenfall. 
Returbränslet levereras till 
Fortum i Högdalen.
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DEPONIN
Det som inte kan eller får återvin-
nas eller energiutvinnas hamnar 
på deponi. Det kan vara allt från 
handfat till asbestisolering. Vi 
strävar efter att lägga så lite som 
möjligt på deponi och är stolta 
över att det idag handlar om så 
lite som ca 1-2 % av allt avfall vi 
tar in på Sofielund. Deponin är 
helt säker och vi ansvarar för den 
i minst 30 år – eller så länge som 
det behövs.   

GAMLA DEPONIN
Kunskapen om sopsortering 
och återvinning har inte alltid 
varit lika bra som den är idag. Vår 
gamla deponi kan tjäna som ex-
empel på hur det kunde se ut förr. 
Om vi öppnade upp den skulle 
vi hitta alla möjliga avfall som vi 
idag kan återvinna. Deponin är 
dock övertäckt på ett säkert sätt 
och flora och fauna har åter tagit 
marken i anspråk.  

Navet i vår verksamhet är vår återvinningsanläggning  
Sofielund vid Gladö kvarn i Huddinge. Anläggningen är till 
ytan Sveriges största och varje år tar vi emot 230 000 ton 
avfall för sortering och behandling.

FÖRBEHANDLINGS-
ANLÄGGNINGEN
Vi tar emot matavfall från privat-
kunder, storkök och företag. Allt 
levereras till vår förbehandlings-
anläggning, för att där påbörja sin 
resa till att bli biogas och biogöd-
sel. I anläggningen mals maten 
ner och späds med vatten för att 
bilda ”slurry”. Slurryn kommer i ett 
senare produktionsled att rötas 
för att bilda biogas. Restproduk-
ten efter rötningen blir näringsrik 
biogödsel.
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Vad gör du på SRV?
Jag har kört Sorterahemma-bil ända sen 
jag började på SRV. Det var lite körigt 
med adresserna i början, men nu sitter 
de som GPS.

Hur länge har du jobbat på SRV?
Snart 1 ½ år.

På vilket sätt tycker du att du är 
en miljöhjälte?
Genom att köra Sorterahemma-bilen. 
Jag gör ju också reklam för tjänsten 
samtidigt som jag kör. Jag brukar säga 
till kunderna hur bra det är att de sorte-
rar och att de har Sorterahemma. Så här 
kommer det att bli för alla i framtiden, 
säger jag. Ja, det är i alla fall min vision.

Har du något bra miljötips?
För mig är det viktigt att vi håller rent 
och snyggt omkring oss, därför skulle 
jag vilja be alla att inte skräpa ner på 
gator och torg eller i naturen. Det är 
aldrig särskilt långt till en papperskorg – 
använd den istället!

Vad gör du när du inte jobbar?
Oj, väldigt mycket! Jag gymmar och 
simmar mycket, men framför allt umgås 
jag med mina kompisar. Vi åker ibland 
in till stan, eller sitter och snackar på 
något café. Vi tar ofta långa promenader 
tillsammans på kvällarna. Skönt sätt att 
umgås tycker jag och härligt att vara ute 
i naturen.

Har du någon oanad talang?
Jag är väldigt ordentlig och noggrann, 
men det kanske folk redan har upptäckt.

Varför ville du vara med  
i annonskampanjen?
Jag blev tillfrågad och tänkte, varför 
inte! Det är ju kul att vara med och göra 
lite reklam och eftersom jag kör Sortera-
hemma passar det ju perfekt!

Hur känns det att få vara  
SRV-modell?
Det var kul att bli fotograferad. Det 
kändes verkligen bekvämt i studion. 
Fotografen och de andra som jobbade 

där var kul, relaxade och duktiga på att 
göra så att man inte blev nervös, att man 
kunde vara sig själv helt enkelt.  

Vad tänker du på när du hör  
ordet återvinning?
Jag tänker, vad bra att kunna göra nya 
saker av resterna från det vi människor 
använder. Jag tycker att det är coolt att 
man kan göra ett schyst bränsle som 
biogas av sopor.

Vad kan SRV bli bättre på?
Jag tycker att fler ska ha Sorterahemma, 
så att fler kan sortera rätt lätt.

Läs mer om SRVs annonskampanj med 
sophjältar på sidan 13.

Det är bra med återvinning och att kunna göra nya saker av 
våra sopor. Det tycker Güven Çömlek som kör en av SRVs 
Sorterahemma-bilar. Hans vision är att fler ska kunna 
sortera sitt avfall redan i hemmet. Det gör honom till en av 
våra miljöhjältar.

FIMPA SKRÄPET! 
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Güven Çömlek, Miljöhjälte på SRV
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2013 ÅTERVANN 
VARJE SVENSK  

I SNITT

ÄR DELVIS UPPBYGGD AV ÅTERVUNNEN METALL

ELPRODUKTER

15,3 KG

ETT TON

20 %

80 %

RETURPAPPER SPARAR 

UNGEFÄR 14 TRÄD

VARJE PERSON  
I SVERIGE GER 

UPPHOV TILL CA  

500 KILO  
AVFALL PER ÅR

TIDNINGAR KAN 
ÅTERVINNAS CA 
6–7 GÅNGER, 
SEDAN BLIR DET 

TOAPAPPER.av jordens  
befolkning 
använder

av jordens  
alla resurser.

ÖRESUNDSBRON
SÅ HÄR LÅNG TID TAR DET FÖR NATUREN ATT BRYTA NER...

ÄPPELSKRUTT 1 MÅNAD
TUGGUMMI 25 ÅR
PET-FLASKA 450 ÅR

GLASFÖRPACKNINGAR OCH METALL-
FÖRPACKNINGAR KAN MAN ÅTERVINNA  
HUR MÅNGA GÅNGER SOM HELST.

ETT ÅR
SKULLE STÅLET  
RÄCKA TILL

2200
NYA BILAR
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OM ALLA SVENSKAR  
LÄMNADE  IN  SINA
KAPSYLER  UNDER
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ÅRSREDOVISNING
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FÖRVALTNINGS- 
BERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för SRV återvin-
ning AB får härmed avge årsredovis¬ning för år 2013. 
Koncernen består av moderbolaget SRV återvinning AB, 
organisationsnummer 556053-7515, samt Ecoferm AB, 
organisationsnummer 556197-9526. Årets bolagsstämma 
äger rum den 27 maj 2014.

Moderbolaget är verksamt på Södertörn, har sitt säte 
i Huddinge och ägs gemen¬samt av kommu¬nerna 
Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem. 
Bolaget har ägarkommunernas uppdrag att svara för 
insamling och behandling av hushållsavfall i ägarkom-
munerna.
 
Ägarkommunernas samarbete i SRV härrör från år 1972, 
då ägarkommunerna ingick ett konsortialavtal om att 
genom bolaget SRV gemensamt fullgöra kommunernas 
lagstadgade skyldigheter inom renhållningsområdet.

Kommunfullmäktige i respektive kommun antar årligen 
den renhållningstaxa som ska tillämpas i kommunen. De 
i enlighet med antagen taxa uttagna avgifterna uppbärs 
direkt av SRV. Bolaget bär hela verksamhetsrisken 
för uppdraget på ett sådant sätt att dessa avtal är att 
betrakta som en tjänstekoncession. Med tjänstekonces-
sion avses ett kontrakt av samma typ som ett offentligt 
tjänstekontrakt med den skillnaden att ersättningen för 
tjänsterna utgörs av rätten att utnyttja tjänsten eller 
dels av en sådan rätt, dels betalning.
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EKONOMI  
Omsättning
Bolagets omsättning uppgick under 
2013 till 394,5 Msek (388,1). Av omsätt-
ningen 2013 avser 15,5 Msek utbetald 
försäkringsersättning att jämföras 
med fjolårets utbetalning på 15,0 Msek. 
Ersättningarna avser till största delen 
ersättning för skador som har uppstått 
vid bränder inom bolagets återvinnings-
anläggning. I årets omsättning ingår 
också en realisationsvinst på 4,1 Msek 
som till största delen avser försäljning 
av mark. Verksamhetens omsättning har 
ökat med drygt 2 Msek under året vilket 
är ett resultat av årets taxeökning och 
förändrad mängd verksamhetsavfall in 
till återvinningsanläggningen. 

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för 2013 blev en vinst 
på 13,2 Msek att jämföra med en vinst 
på 7,9 Msek under 2012. Årets rörelse-
resultat är givetvis kraftigt påverkat av 
utbetald försäkringsersättning på 15,5 
Msek som avser bränder under 2012. 
Resultatet för själva verksamheten är en 
förlust på 2,3 Msek. Den enskilt största 
förklaringen till verksamhetens förlust 
är att bolaget även under 2013 har drab-
bats av två större bränder i avfallslager 
som tillsammans har kostat bolaget cirka 
5 Msek. 

Avsättning för framtida kostnader
Totalt fonderade medel för efterbehand-
ling och sluttäckning uppgår vid slutet av 
2013 till 111,6 Msek (113,8) varav 107,3 
Msek (110,2) för efterbehandling och 4,2 
Msek (3,6) för sluttäckning. Jämfört med 
året innan har fonderna minskat med 2,2 
Msek. Avsättningen för sluttäckning har 
ökat med 0,6 Msek under året medan 
avsättningen för efterbehandling har 
minskat med 2,2 Msek. Avsättning till 
både sluttäckning och efterbehandling 
görs i enlighet med deponerade mängder. 
Avsättningen för efterbehandling minskar 
då antal år som bolaget reserverar för 
att hantera lakvattenrening minskar med 
ett år i taget för de två äldsta deponierna 

som ej längre är i drift. Samtidigt görs nya 
avsättningar för deponi 3 i takt med att 
deponering av nya massor sker. 

Resultat efter finansiella poster
Bolagets resultat efter finansiella poster 
är 12 698 Ksek att jämföra mot fjolårets 
vinst på 5 773 Ksek.

Nettoresultat efter skatt 
Bolagets resultat efter skatt uppgår till 
3 856,7  Ksek (95). Avskrivningar utöver 
plan har återförts med 0,2 Msek (6,9). 
Återföring av periodiseringsfond från 
tax 2008 har skett med 2,1 Msek och ny 
avsättning för årets resultat har gjorts 
med 0,8 Msek.

Investeringar
Totalt investerades under 2013 för  
69,4 Msek (71,9).  

Tillgångar och finansiell ställning
Bolagets balansomslutning var vid årets 
slut 426,3 Msek (429,7). Vid slutet av 
2013 hade bolaget utnyttjat 12,5 Msek 
av sin checkkredit om sammanlagt 30 
Msek.  Bolagets kassalikviditet uppgick på 
balansdagen till 49,2 procent (62,5) och 
soliditeten uppgick på balansdagen till 
30,0 procent (26,2). 

VIKTIGA HÄNDELSER  
UNDER 2013 
Under 2012 påbörjades källsortering av 
matavfall i Huddinge kommun, Haninge 
kommun och Botkyrka kommun. Under 
2013 har SRV fortsatt att lansera tjäns-
ten även i Nynäshamn och Salem. Tjänsten 
är frivillig men via en lägre taxa för de 
som väljer sortera ut sitt matavfall har 
SRV som mål att 70 % av alla hushåll ska 
sortera ut sitt matavfall år 2020. Av de 
hushåll som fått möjligheten att sortera 
ut sitt matavfall har redan drygt 50 % valt 
detta alternativ. Från och med 2014 kom-
mer även tjänsten att erbjudas till flerbo-
stadshus. SRV tar även emot matavfall 
och förpackat matavfall från företag och 
andra närliggande kommuner som saknar 
egna behandlingsanläggningar.

Under 2013 har SRV fortsatt att 
lansera tjänsten Sorterahemma som är 
en tilläggstjänst som enbostadshus kan 
välja att köpa till. Insamlingen innebär att 
hushållskunderna erbjuds möjligheten 
att sortera ut tio olika typer av fraktioner 
inklusive matavfall och restavfall i två 
större kärl som placeras på den egna 
tomten. Vid årets slut hade SRV drygt 
4 000 Sorterahemma kunder i de fem 
ägarkommunerna.

Under 2013 har SRV:s intressebolag, 
Miljösortering på Södertörn AB (MSS), 
försatts i frivillig likvidation. Slutlikvid 
betalades ut i december 2013 och har 
genererat en realisationsvinst på1,6 
Msek. Beslutet om att försätta bolaget i 
likvidation togs under våren 2012 efter 
att bolagets anläggning mer eller mindre 
brunnit ned till grunden i början av 2012. 
Under 2013 har den personallokal som 
totalförstördes vid ovanstående nämnd 
brand börjat byggas upp igen. Planerad  
inflyttning i de nya lokalerna beräknas 
ske i mars 2014. Bolaget har mottagit 
9,7 Msek i försäkringsersättning för 
den nedbrunna lokalen vilket i bokslutet 
har avsatts till en ersättningsfond för 
byggnader.

Under 2013 har SRV tagit sin nya kross 
i bruk. Tidigare har SRV anlitat under-
entreprenörer för krossning av avfall till 
bränsle. Genom att köra krossningen i 
egen regi räknar SRV med kostnadsbe-
sparingar på 5-8 Msek per år jämfört med 
att anlita underentreprenörer. 
I februari 2014 har bolagets tidigare VD 
Robert Falck lämnat bolaget. SRV:s vice 
VD, Ingela Sandström, har av styrelsen 
utsetts till tf VD.

FÖRVÄNTNINGAR  
AVSEENDE DEN FRAMTIDA 
UTVECKLINGEN 
Kraven på deponiverksamhet har  
skärpts under senare år. Sofielunds 
återvinningsanläggning är en av landets 
modernaste anläggningar för återvinning 
och deponering av avfall och är mycket 
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betydelsefull för regionen, då många  
deponier inte klarar de striktare krav 
som ställs på deponier från och med 
1/1 2009. I oktober 2009 fick SRV 
sitt nya miljötillstånd för Sofielunds 
återvinningsanläg gning beviljat.

Återvinning av textilier förväntas bli nästa 
stora utvecklingsområde och SRV har 
under 2013 påbörjat utsorteringen av 
textilier för återvinning. Denna verksam-
het kommer att utökas de närmsta åren.

Under 2013 har intensiva förhandlingar 
pågått med Scandinavian Biogas Fuels 
(SBF) om att inleda ett samarbete kring 
framställning av fordonsgas. SBF planerar 
att uppföra en biogasanläggning intill 
SRV’s förbehandlingsanläggning. På 
så sätt kan den slurry som framställs i 
SRV:s anläggning via rör föras över till 
den intilliggande biogasanläggningen 
som då förädlar slurryn till biogödsel och 
fordonsgas. Om SBF erhåller nödvändiga 
tillstånd för verksamheten planeras bio-
gasanläggningen att stå på plats i början 
av 2015.

Under 2013 har ett nytt transportsystem 
upphandlats som kommer att installeras 
och driftsättas under 2014. Systemet syf-
tar till att effektivisera ruttplaneringen av 
all insamling av avfall samt att effektivi-
sera administrationen kring insamlingen.

MILJÖPÅVERKAN 
Ett stort arbete för att förbättra han-
teringen av lakvatten har genomförts 
tillsammans med Stockholm Vatten. Be-
fintligt reningsverk har byggts ut för ett 
första reningssteg. Slutlig rening kommer 
att ske på Henriksdals  reningsverk innan 
det släpps ut till recipient (Saltsjön).

Verksamheten vid Sofielunds återvin-
ningsanläggning är på grund av sin 
karaktär tillståndspliktig enligt Miljöbal-
ken. 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.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrif-
ter skall allt avfall som deponeras ha 
genomgått 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. 

Enligt deponiförordningen skall medel 
finnas avsatta för sluttäckning och 
efterbehandling av deponier. Sluttäckning 
har pågått sedan 1997 i enlighet med 
deponiförordningens krav, vilket bland 
annat innebär att vatteninfiltrationen i 
deponin inte får överstiga 50 liter per m2 
och år. SRV har tre deponier varav de två 
första är helt sluttäckta. Totalt avsatta 
medel i balansräkningen för sluttäckning 
av deponi 3 uppgår till 4,2 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 minst 35 år efter avslutad deponi-
verksamhet. 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 Salt-
sjön. Flödet mäts och analyser av vattnet 
sker regelbundet. 

Hantering av sådant avfall som klassifi-
ceras som farligt sker inomhus i moderna 
lokaler utan avlopp. Användandet av ke-
mikalier i verksamheten är begränsad till 
järnklorid och natronlut vid behandling av 
tvätthallsslam. Behandling av tvätthalls-
slammet sker i en separat anläggning med 
kontroll av att utsläpp till lakvattenmaga-

sin inte innehåller högre föroreningshalter 
än vad som anges i fastställda riktvärden 
för verksamheten. Upphandling och pro-
jektering av ny tvätthallsslamanläggning 
slutfördes under 2013. Anläggningen 
kommer att färdigställas under 2014 med 
planerad driftstart kvartal 3, 2014.

Utvinning av den gas som bildas i 
deponier under avfallets nedbrytnings-
process minskar utsläppen av förore-
ningar till atmosfären. Gasen leds till en 
panncentral i Skogås och används för 
framställning av fjärrvärme. 

Bolaget har ett miljöledningssystem  
enligt ISO 14001 och är certifierat  
sedan 2003. Tidigare miljöpolicy 
omarbetades under 2007 till en verk-
samhetspolicy, som även omfattar kvali-
tets- och arbetsmiljöfrågor. I policyn 
framhävs vikten av bästa möjliga teknik 
för minsta möjliga miljöpåverkan.
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FÖR STYRELSEN ATT BEHANDLA
Balanserat resultat  14 397 759  sek
Årets resultat 3 856 713  sek

18 254 472   sek

STYRELSEN FÖRESLÅR:
att till aktieägarna utdelas 0 sek
att i ny räkning överföres 18 254 472  sek

18 254 472   sek

För behandling av bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggs-
upplysningar och bokslutskommentarer.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL 
BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT
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2013 2012 2011 2010 2009
Årsresultat (Msek) 

Intäkter 394,5 388,1 365,7 341,6 337,3

Rörelseresultat 13,2 7,9 1,5 3,0 5,2

Finansiella intäkter och kostnader -2,1 -2,1 -1,5 -1,3 -1,1

Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 12,7 5,8 0 1,8 4,0

Skatter -0,7 -0,1 -0,3 -1,5 -1,4

Årets nettoresultat 3,9 0,1 0,4 3,5 3,7

Ställning vid årets slut (Msek)

Balansomslutning 426,3 429,7 416,7 413,0 393,5

Rörelsekapital -43,9 -36,4 -6,8 32,1 36,2

Fordon, maskiner och inventarier 200,4 204,8 177,4 172,1 163,0

Fastigheter 153,9 155,7 132,3 121,9 122,8

Långfristiga skulder och avsättningar 182,6 186,6 198,1 197,6 190,9

Obeskattade reserver 126,8 118,7 113,1 113,8 117,0

Eget kapital 28,9 25,1 25,0 24,6 21,1

Andra uppgifter (Msek)

Investering i fordon, maskiner , inventarier och fastigheter 69,4 71,9 82,3 53,2 35,1

Avskriviningar enligt plan 50,5 44,9 40,6 38,3 37,6

Nyckeltal

Tillgångarnas avkastning (%) 3,16 1,97 0,63 0,85 1,4

Rörelsemarginal (%) 3,4 2,0 0,4 0,9 1,5

Kassalikviditet (%) 49,2 62,5 90,2 140,6 154,6

Soliditet (%) 30,0 26,2 26,0 26,3 27,3

FEMÅRSÖVERSIKT
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2013 2012

Rörelsens intäkter   

Rörelsens nettoomsättning 374 820 215 372 839 774

Förändring av varulager 18 150 - 227 732

Övriga rörelseintäkter 19 708 756 15 527 769

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 394 547 121 388 139 811

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter - 3 649 176 - 4 108 473

Övriga externa kostnader Not 1 - 217 479 280 - 223 263 755 

Personalkostnader Not 2 - 109 725 249 - 108 041 862

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar Not 3 - 50 469 478 - 44 865 213

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER - 381 323 183 - 380 279 303

RÖRELSERESULTAT Not 4 13 223 938 7 860 508

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i intressebolag Not 5 1 596 555 -

Övr. ränteintäkter och liknande resultatposter Not 6 262 274 611 777

Räntekostnader och liknande resultatposter Not 7 -2 385 144 - 2 699 439

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 12 697 623 5 772 846

Bokslutsdispositioner Not 8

Avskrivningar utöver plan 218 172 - 6 931 834

Periodiseringsfond 1 339 889 1 366 965

Avsättning till ersättningsfond för byggnader - 9 672 679 -

RESULTAT FÖRE SKATT 4 583 005 207 977

Skatt på årets resultat Not 9 - 726 292 -113 092

ÅRETS RESULTAT 3 856 713 94 885

RESULTATRÄKNINGAR (SEK)
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TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar 2013-12-31 2012-12-31

Immateriella anläggningstillgångar Not 10 2 318 730 1 876 094

Materiella anläggningstillgångar Not 11

Mark 21 662 225 21 755 708

Markanläggningar 98 436 702 97 535 841

Byggnader 33 768 798 36 425 167

Fordon 72 334 626 68 149 567

Maskiner o inventarier 128 085 292 136 662 512

Pågående nyanläggning 23 984 376 806 421

378 272 019 361 335 216

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag Not 12 1 494 001 1 494 001

Andelar i intresseföretag Not 13 - 2 000 000

1 494 001 3 494 001

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 382 084 750 366 705 311

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager Not 14 883 285 865 135

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 23 165 556 29 046 202

Skattefordringar Not 15 1 559 228 15 513 215

Övriga fordringar Not 16 10 949 584 10 375 826

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 17 7 607 594 7 106 273

43 281 962 62 041 516

Kassa och bank

Kassa och banktillgodohavande 27 408 45 510

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 44 192 655 62 952 161

SUMMA TILLGÅNGAR 426 277 405 429 657 472
 

BALANSRÄKNINGAR (SEK)
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 2013-12-31 2012-12-31

Eget kapital Not 18

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 14 397 759 14 302 874

Årets resultat 3 856 713 94 885

18 254 472 14 397 759

SUMMA EGET KAPITAL 28 910 472 25 053 759

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan Not 19 112 010 342 112 238 017

Periodiseringsfonder Not 20 5 078 173 6 418 062

Ersättningsfond för återuppbyggnad Not 21 9 672 679 –

Avsättningar
126 761 194 118 656 079

Avsatt till pensioner Not 22 13 161 805 13 737 547

Efterbehandling och sluttäckning av deponi Not 23 111 568 732 113 781 903

Uppskjuten skatt 160 089 –

Långfristiga skulder Not 24

124 890 626 127 519 450

Långfristig skuld koncernbolag 3 008 875 3 008 875

Övriga skulder 54 656 343 56 097 723

57 665 218 59 106 598

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit Not 25 12 495 408 19 190 234

Leverantörsskulder 35 563 464 39 116 913

Övriga kortfristiga skulder Not 26 24 704 827 23 560 900

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 27 15 286 196
88 049 895

17 453 539
99 321 586

SUMMA SKULDER 397 366 933 404 603 713

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 426 277 405 429 657 472

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda säkerheter för egna skulder

Fastighetsinteckning – 300 000

Företagsinteckning 1 200 000 1 200 000

Tillgångar med äganderättsförbehåll Not 28 69 484 620 65 971 153

BALANSRÄKNINGAR (SEK)

32  Inlaga



    2013    ÅRSREDOVISNING    SRV    33

2013 2012

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 12 698 5 773

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm. Not 29 43 046 48 782

Delsumma 55 744 54 555

Betald skatt 13 387 -14 009

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 69 131 40 546

 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(–)/Minskning(+) av varulager -18 228

Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar 4 805 7 162

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder -11 272 1 245

Kassaflöde från den löpande verksamheten 62 646 49 181

 

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 176 -352

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -67 249 -71 535

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 6 201 598

Förändring finansiella tillgångar 2 000 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -61 224 -71 289

Finansieringsverksamheten

Amortering lån/Upptagna lån - 1 441 6 507

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 1 441 6 507

 

ÅRETS KASSAFLÖDE -19 -15 601

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 46 15 647

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 27 46

KASSAFLÖDESANALYS (KSEK)
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(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 2013.  

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 livs-
längd. Följande avskrivningssatser tillämpas:

BYGGNADER 4–5 %

MARKANLÄGGNINGAR 5 %

FORDON, MASKINER OCH INVENTARIER 5–33 % 

NEDLAGDA KOSTNADER PÅ ANNANS FASTIGHET 33 %

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 33 %

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

Intäkter redovisas under samma period som tjänsten utförs eller försäljning av vara sker.

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 2013 till 125 925 sek (119 000) och  
för konsultationer till 7 030 sek (11 346). Under 2013 har arvode även betalats till PWC för stöd till kommunrevisorer till ett  
belopp av 25 000 sek (25 000) och för konsultationer till ett belopp av 30 000 sek (0) samt ett arvode till kommunrevisorer på  
16 500 sek (16 500).

NOT 2. ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Antalet anställda 2013 2012

Medelantalet anställda uppgick till 179 Varav män: 79 % 175 Varav män 77%

Av bolagets ordinarie styrelseledamöter är 12,5 procent  kvinnor. Andelen kvinnor i bolagets ledningsgrupp är 44 procent och 
andelen kvinnliga chefer 33 procent. 

NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER 
OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och ersättningar under året uppgick till 75,9 Msek jämfört med 74,3 Msek året innan.

 Kostnader (Ksek)

2013 2012

Styrelse och VD 2 074,6 2 013,6

Övriga anställda 73 845,9 72 309,2

SUMMA 75 920,5 74 322,8

Pensionskostnader styrelse och VD 484,8 466,4

Pensionskostnader övriga 6 351,4 7 285,3

Övriga sociala kostnader 24 051,5 23 655,5

TOTALT 30 887,7 31 407,2

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 48 Ksek under 2013 och 
uppgår vid årets slut till 6 044 Ksek (5 996).  

NOT 3. AVSKRIVNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgick till:  2013 2012

Byggnader 2 637 803 2 062 048

Markanläggningar 6 944 234 6 395 284

Fordon, maskiner och inventarier 39 153 658 34 800 014

Immateriella anläggningstillgångar 1 733 783 1 607 867

SUMMA 50 469 478 44 865 213

NOT 4. RÖRELSERESULTAT
Nedan redovisas rörelseresultat fördelat på hushållsavfall (kommunalt monopol) respektive verksamhetsavfall (konkurrensut-
satt). Fördelning av gemensamma stabskostnader har skett efter respektive dels procentuella andel av SRV:s totala verksamhet.

(Ksek) Hushållsavfall Verksamhetsavfall

2013 2012 2013 2012

RÖRELSENS INTÄKTER 200 416 197 033 178 573 176 319

Rörelsens direkta kostnader -186 475 -186 678 -133 415 -136 395

Fördelade stabskostnader -32 443 -30 443 - 28 907 -27 242

RÖRELSERESULTAT - 18 502 -20 088 16 251 12 682

I ovanstående resultatuppdelning ingår inte försäkringsersättning utbetald under 2013 som avser bränder 2012. I jämförelse-
siffrorna för 2012 ingår inte heller återbetalning av avfallsskatt på 10,1 Msek eller nettoeffekten (försäkringsersättning minus 
brandkostnader) av den storbrand som skedde i början av 2012 då dessa poster inte är relevanta att fördela mellan hushållsavfall 
och verksamhetsavfall. Likaså ingår inte finansnetto.
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NOT 5. RESULTAT FRÅN ANDRA INTRESSEBOLAG
Våren 2012 brann lokalerna som SRV’s intressebolag, Miljösortering på Södertörn AB, bedrev sin verksamhet i ned till grunden. 
Bolagets styrelse beslöt att ansöka om frivillig likvidation. Likvidationen har slutförts under 2013 och resultatet av slutlikviden 
blev en vinst på 1 596 555 sek. 

NOT 6. ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Ränteintäkterna utgjordes av: 2013 2012

Dröjsmålsräntor 69 223 88 207

Ränteintäkt återbetalning av skatt 15 778 261 997

Övriga ränteintäkter 177 273 261 573

SUMMA 262 274 611 777

NOT 7. RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
Räntekostnaderna utgjordes av: 2013 2012

Dröjsmålsränta till leverantörer 18 644 37 356

Räntekostnader pensionsskuld 68 688 148 161

Övriga räntekostnader 2 297 812 2 513 922

SUMMA 2 385 144 2 699 439

NOT 8. BOKSLUTSDISPOSITIONER
Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan 2013 2012

Årets överavskrivning 218 172 -6 931 834

Periodiseringsfond  - återföring tidigare års taxering 2 135 086 1 366 965

                                                  - årets avsättning - 795 197 –

Avsättning till ersättningsfond - 9 672 679 –

SUMMA - 8 114 618 - 5 564 869

NOT 9.  SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
Den beräknade skattekostnaden består av: 2013 2012

Restskatt avseende 2012 3 –

Skatt på årets resultat - 524 830 -167 312

Förändring uppskjuten skatt - 201 465 54 220

SUMMA -726 292 -113 092

Uppskjuten skatt i obeskattade reserver uppgår till 27 887 463 sek (31 206 549).

NOT 10. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
2013 2012

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 16 826 793 16 475 127

Nyanskaffningar 2 176 419 351 666

Vid årets slut 19 003 212 16 826 793
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NOT 10. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR FORTS.
2013 2012

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början 14 950 699 13 342 832

Årets avskrivning enligt plan 1 733 783 1 607 867

Vid årets slut 16 684 482 14 950 699

PLANMÄSSIGT RESTVÄRDE VID ÅRETS SLUT 2 318 730 1 876 094

NOT 11.  MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  
Följande värden redovisas för materiella anläggningar: 

Ackum. anskaffnvärden Byggnader
Mark och 

Markanläggn Fordon
Maskiner och  

Inventarier
Pågående

Nyanläggn Totalt

Vid årets början 63 025 943 163 731 063 173 917 967 362 243 136 806 421 763 724 530

Nyanskaffningar 83 295 8 158 325 22 727 984 13 101 036 23 177 955 67 248 595

Avyttringar/utrangeringar - 601 812 - 1 123 296 -18 023 163 -376 846 - -20 125 117

Vid årets slut 62 507 426 170 766 092 178 622 788 374 967 326 23 984 376 810 848 008

Ackumulerade avskrivn. enligt plan

Vid årets början 26 600 776 44 439 514 105 768 400 225 580 624 - 402 389 314

Avyttringar/utrangeringar - 499 951 -716 583 -17 003 347 -329 139 - - 18 549 020

Årets avskrivning enl. plan 2 637 803 6 944 234 17 523 109 21 630 549 - 48 735 695

Vid årets slut 28 738 628 50 667 165 106 288 162 246 882 033 - 432 575 989

Planmässigt restvärde vid årets slut 33 768 798 120 098 927 72 334 626 128 085 292 23 984 376 378 272 019

Av restvärdet vid årets slut för mark och markanläggningar utgör värdet för mark 21 662 225 sek (21 775 708). 

Taxeringsvärdena för anläggningarna uppgick till:

Taxeringsvärde Planmässigt restvärde

Byggnader 2013 2012 2013 2012

   Jordbromalm 6:8, Haninge 2 220 000 2 126 000 648 014 773 760

   Harven 1 del av, Nynäshamn Skattefri Skattefri 253 769 316 611

   Axeln 3, Huddinge 721 000 803 000 110 306 161 358

   Skyttbrink 4, Botkyrka 411 000 345 000 1 268 742 1 939 861

   Gladö 1:1, Sundby 1:1, Huddinge Skattefri Skattefri 22 973 673 24 285 969

   Gladö 76:5, Huddinge Skattefri Skattefri 4 160 056 4 565 342

   Gladö 1:3, Huddinge 4 836 000 4 983 000 2 511 058 2 764 211

   Övriga ÅVC Skattefri Skattefri 1 843 180 1 618 055
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NOT 11.  MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  FORTS.
Mark

   Jordbromalm 6:8, Haninge* 3 414 360 2 056 000 89 017 182 500

   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 3 062 000 1 450 000 387 678 387 678

   Skyttbrink 4, Botkyrka 292 000 90 000 2 171 820 2 171 820

   Skyttbrink 21, Botkyrka Skattefri Skattefri 2 884 000 2 884 000

   Macken 4, Salem 1 046 000 418 000 2 694 275 2 694 275

   Macken 5, Salem 1 016 000 406 000 - -

   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 markanläggn. Skattefri Skattefri 98 436 702 97 535 841

SUMMA 17 018 360 12 677 000 153 867 725 155 716 716

* Del av Jordbromalm 6:8 har under året avstyckats och sålts. Taxeringsvärde för hela fastigheten är 7 Msek. Kvarvarande del som 
ägs av SRV motsvarar ett taxeringsvärde på 3,4 Msek.

NOT 12.  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 Ecoferm uppgår per den 31 december 2013 till 3 008 875 sek (3 008 875).  

NOT 13.  ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
SRV har tillsammans med IL Recycling AB ägt hälften vardera av aktierna i intressebolaget Miljösortering på Södertörn AB, organi-
sationsnummer 556541-9750, med säte i Huddinge. I bolaget bedrevs sortering av återvinningsbart material som förpackningar 
av metall, plast och kartong samt wellpapp. Under 2012 brann företagets anläggning ned och bolaget har under 2013 försatts i 
frivillig likvidation. Slutlikvid skedde i december 2013.  

NOT 14.  VARULAGER

Varulagret utgjordes av: 2013 2012

Säckar och kärl 594 503 522 091

Diesel 288 782 343 044

SUMMA 883 285 865 135
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NOT 15.  SKATTEFORDRINGAR

Skattefordringarna består av: 2013 2012

Avfallsskatt - avser kvartal fyra - 1 550 145 13 277 796

Preliminärskatt minus beräknad inkomstskatt för året 3 042 624 3 400 141

Beräknad löneskatt - 1 441 703 - 1 601 558

Beräknad avkastningsskatt på pensioner -31 320 -51 915

Beräknad fastighetsskatt - 103 020 -

Uppskjuten skattefordran - 41 376

Ränta på skattekonto 12 254 110 976

Saldo skattekonto 1 630 538 336 399

SUMMA 1 559 228 15 513 215

NOT 16.  ÖVRIGA FORDRINGAR  

Övriga fordringar utgörs av: 2013 2012

Fordran avfallsskatt på bränslelager 8 156 230 5 521 094

Momsfordran 2 780 615 4 838 212

Övriga fordringar 12 739 16 520

SUMMA 10 949 584 10 375 826

NOT 17.  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter utgjordes av: 2013 2012

Förutbetalda hyror 391 528 385 599

Förutbetalda arrendeavgifter          2 407 471 2 966 417

Förutbetalda försäkringspremier 276 798 173 445

Förutbetalda fordonsförsäkringar 395 459 274 616

Förutbetalda licensavgifter 341 483 -

Övriga periodiserade kostnader 1 494 978 835 453

Upplupna intäkter 2 180 691 2 208 467

Upplupen ränteintäkt 119 186 262 276

SUMMA 7 607 594 7 106 273

NOT 18.  EGET KAPITAL

Förändring av eget kapital i moderbolaget Aktie- 
kapital

Reserv- 
fond

Fritt eget 
kapital

Årets  
resultat

Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning 8 880 000 1 776 000 14 302 874 94 885

Enligt årets bolagsstämma:

Utdelning - - - -

Överföring av 2012 års resultat till fria reserver - - 94 885     -94 885

Årets resultat - - -    3 856 713

BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG 8 880 000 1 776 000 14 397 759    3 856 713   
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NOT 19.  ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR UTÖVER PLAN

Ackumulerade överavskrivningar fördelar sig enligt nedan: 2013 2012

Byggnader 69 451 100 086

Markanläggningar 71 121 112 613

Fordon, maskiner och inventarier 111 869 770 112 025 318

SUMMA 112 010 342 112 238 017

NOT 20.  PERIODISERINGSFONDER

2013 2012

Periodiseringsfond tax 2008 - 2 135 086

Periodiseringsfond tax 2010 2 294 701 2 294 701

Periodiseringsfond tax 2011 1 358 007 1 358 007

Periodiseringsfond tax 2012 630 268 630 268

Periodiseringsfond tax 2014 795 197 -

SUMMA 5 078 173 6 418 062

NOT 21.  ERSÄTTNINGSFOND FÖR ÅTERUPPBYGGNAD AV BYGGNADER

2013 2012

Avsättning till återuppbyggnad 9 672 679 -

UTGÅENDE SKULD 9 672 679 -
 
Ersättningsfonden avser återuppbyggnad av lokaler på SRV:s återvinningsanläggning på Sofielund. Lokalerna brann ned under 
våren 2012 och är under uppbyggnad. Beräknad inflyttning sker i mars 2014. Beloppet motsvarar utbetald försäkringsersättning 
för själva byggnaden.

NOT 22.  AVSATT TILL PENSIONER
2013 2012

Ingående skuld 13 737 547 13 469 227

Skuldförändring -575 742 268 320

SUMMA 13 161 805 13 737 547

Säkerhet för pensionsskulden finns i form av kommunal borgen.

NOT 23.  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.

2013 2012

Efterbehandling avslutad deponi 107 336 171 110 217 988

Sluttäckning och iordningställande av deponier 4 232 561 3 563 915

SUMMA 111 568 732 113 781 903
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NOT 24.  LÅNGFRISTIGA SKULDER

2013 2012

Långfristig skuld till koncernbolag 3 008 875 3 008 875

Långfristig del av avbetalningsköp fordon 34 656 343 34 097 723

Långfristig del av låneskuld till Nordea 20 000 000 22 000 000

SUMMA 57 665 218 59 106 598
 
Den långfristiga skulden till koncernbolag avser köpeskillingen för inkråmsöverlåtelsen från Ecoferm till SRV år 2008.  
Av låneskulden till Nordea förfaller 10 000 000 sek mer än fem år efter bokslutsdagen.

NOT 25.  KASSA OCH BANKTILLGODOHAVANDEN
Redovisat nyttjande av checkkredit i bolaget uppgick per den 31 december 2013 till 12 495 408 sek (19 190 234). Bolaget har en 
total beviljad checkkredit på 30 Msek (50).

NOT 26.  ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

Övriga skulder utgörs av: 2013 2012

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

Kortfristig del av avbetalningsköp av fordon 21 066 717 19 921 498

Personalens källskatt 1 638 110 1 639 402

SUMMA 24 704 827 23 560 900

NOT 27.  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter utgörs av: 2013 2012

Upplupna löner och sociala kostnader 7 564 943 10 451 613

Upplupen behandlingskostnad för avfall 5 082 416 5 744 523

Borgensavgifter 591 405 510 524

Övriga upplupna kostnader 2 047 432 2 400 352

SUMMA 15 286 196 19 107 012

NOT 28. TILLGÅNGAR MED ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
Tillgångar med äganderättsförbehåll avser köp av fordon finansierade via Nordea i form av avbetalningsköp. Tillgångarnas bok-
förda restvärde per sista december 2013 var 69 484 620 sek (65 971 153). 

NOT 29.  JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

Justeringsposterna utgjordes av (belopp i Ksek): 2013 2012

Avskrivningar 50 469 44 865

Avsättningar - 2 789 1 173

Förändring uppskjuten skatt - -13

Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar - -512

Realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar -4 634 3 268

Diff - 1

SUMMA 43 046 48 782
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HUDDINGE DEN 26 MARS 2014

Bengt SäbergSven Gustafsson
Ordförande

Ingela Sandström
Tf. vd

Staffan Holmberg Yngve JönssonErling Karlsson

Tore Åkerbäck Lennart Sjödell

MIN REVISIONSBERÄTTELSE HAR AVGIVITS DEN  26 MARS 2014

Bengt Fromell
Auktoriserad revisor

Birgitta Mörk
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Stockholm den 26 mars 2014

Bengt Fromell
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE 

TILL ÅRSSTÄMMAN I SRV ÅTERVINNING AB  ORG.NR. 556053–7515 

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för SRV återvinning AB 
för år 2013. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och 
verkställande direktören bedömer 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 grundval av min 
revision. Jag har utfört revisionen enligt International 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 
felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn 
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 
be-aktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta 
för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utfonna granskningsåtgärder som är ändamålsen-
liga 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 redovis-
ningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en 
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 
Jag 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 väsentliga avseenden 
rättvisande bild av SRV återvinning ABs finansiella ställning per den 
31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att 
årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA 
 FÖRFATTNINGAR 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revi-
sion av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för SRV återvinning AB för år 2013. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
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 förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvalt-
ningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt 
god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositio-
ner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrel-
sens 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 styrel-
seledamot 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 aktie-
bolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för mina uttalanden. 

Uttalanden 
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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TILL ÅRSSTÄMMAN I SRV ÅTERVINNING AB  ORG.NR. 556053–7515 

GRANSKNINGSRAPPORT

Lazlo Dagsberg
Utsedd av fullmäktige
i Huddinge kommun

Siv Blixt
Utsedd av fullmäktige
i Haninge kommun

Folke Olsson
Utsedd av fullmäktige
i Botkyrka kommun

HUDDINGE DEN 6 MARS 2014

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2013. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Detta innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rim-
lig 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 bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig.
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LEDNING

Peder Doverborg
Affärsområdeschef Återvinning

Eva Lundgren
Planeringssekreterare

Ingela Sandström
Tf vd

Åsa Kempe
HR-chef

Anders Mattsson
Affärsområdeschef Logistik och 
Service

Mikael Skogsberg
Marknads- och försäljningschef

Maria Bäckbom
Kommunikationschef

Jan Troell
Juridik och upphandling
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STYRELSE, ORDINARIE

PERSONALREPRESENTANTER

Sven Gustafsson
(m) Haninge,  
ordförande

Lennart Sjödell
(m) Salem

Bengt Säberg
(m) Huddinge, 1:e vice 
ordförande

Birgitta Mörk
(s) Botkyrka,  
2:e vice ordförande

Erling Karlsson
(s) Huddinge

Mikaela Holst
Unionen

Tore Åkerbäck
(s) Nynäshamn

Staffan Holmberg
(s) Haninge

Urban Andersson
Transportarbetareförbundet

Yngve Jönsson
(m) Botkyrka
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