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CIRKULÄR EKONOMI  
– MODEORD ELLER  
MORGONDAGENS UTMANING?

VD HAR ORDET

Ingela Sandström, Tf vd

I ÅTERVINNINGS-
BRANSCHEN pratar alla 
om vikten av att gå över 
till cirkulär ekonomi och 
en helt ny affärsmodell 
som inriktar sig mot hyra 
av produkter istället för 
ägande. Vi konsumenter  
måste helt enkelt ändra 
vårt ”köp och släng”-
beteende där shopping 
har blivit ett helgnöje.  

I stället för att handla varor av låg kvalitet som aldrig har varit 
avsedda att ha ett långt liv, måste vi börja låna eller hyra mer 
hållbara produkter. Det handlar med andra ord om en ny form 
av återanvändning, men också en i allra högsta grad kommersiellt 
bärbar idé.

Det här kan man prata länge om. Avfall Sverige placerade sig 
redan för några år sedan i en ledande position, när de formulerade 
en ny vision för avfallsbranschen: ”Det finns inget avfall”. 
Tanken är att vi ska se allt som vi slänger som resurser istället 
för sopor. Resurser som går att återanvända eller återvinna till 
nytt material.

Hur kan vi i SRV bidra? Vårt uppdrag är att tillhandahålla 
en bra service till våra kommuninvånare till en rimlig taxa 
genom en kostnadseffektiv avfallshantering. Ett exempel är  
att vi nu utökar öppettiderna på våra återvinningscentraler. 
Kan vi räkna hem det ekonomiskt? Nej, men vi skapar bättre 
förutsättningar för våra medborgare att bli av med sitt grov-
avfall på ett enkelt sätt. Samtidigt minskar vi frustrerande 
köbildning och trängsel på plats. Genom att förenkla för våra 
medborgare att slänga sitt grovavfall skapar vi möjligheter till 
utsortering av material för återvinning.

Men hur kan SRV bidra till den avfallsminimering som allt  
fler inser är helt nödvändig? Ett sätt är att skapa ännu bättre 
förutsättningar för våra kommuninvånare att bidra till åter - 
användning. En ambition är därför att på sikt kunna bygga en 

återbruksanläggning, där medborgarna kan lämna fungerande 
saker eller överblivet byggmaterial – exempelvis begagnade 
handfat, fönster, dörrar och tegelpannor – som någon annan 
sedan kan köpa för en billig penning. Återbruksanläggningar 
finns redan i flera kommuner, där de skapar arbetstillfällen och 
bidrar till ökad återanvändning och minskning av avfallet.

SRV arbetar målmedvetet med att hela tiden utveckla vår 
verksamhet så att den blir så miljöriktig som möjligt. Nu till 
sommaren kommer den nya biogasanläggningen, som byggs  
av Scandinavian Biogas Fuel, stå klar och framåt hösten 2015 
kommer det pumpas ut fordonsgas till våra och andras bilar.  
Alla åkare som kommer till vår återvinningsanläggning på  
Gladö och behöver tanka gas i sina bilar kommer vara välkomna 
att tanka vid vår tankstation.

I anläggningen omvandlas kommuninvånarnas gamla  
banan skal och matrester till ett miljövänligt bränsle. SRV har 
tillsammans med ägarkommunerna som mål att 50 procent av 
hushållen i kommunerna ska sortera ut sitt matavfall 2015. Det 
målet är redan uppnått bland villor och radhus. Under 2014 
började vi erbjuda hushåll i flerbostadshus samma möjlighet 
och allt tyder på att vi kommer att nå det gemensamma målet 
även där.

Farligt avfall har vi gott om i vårt samhälle och det är oerhört 
viktigt att det hanteras rätt så att vi inte får en onödig och farlig 
miljöpåverkan. SRV tar emot många olika typer av farligt avfall. 
Under året har vi också byggt en ny tvätthallsslamanläggning 
(THS) som driftsattes i mars 2015. Anläggningen tar emot och 
renar tvätthallsslam och oljeskadat eller förorenat vatten. Det 
här öppnar för nya kunder och är en viktig miljö investering.

I år gjorde SRV dessutom en bra vinst. Med de pengarna kan 
vi fortsätta att investera i vår verksamhet för en fortsatt miljö- 
riktig avfallshantering.
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HÄR ÄR LANDETS  
BÄSTA THS-ANLÄGGNING

2014 byggde SRV återvinning  
en ny tvätthallsslamanläggning  
för att kunna ta emot förorenat  
slam från tvätthallar, oljeavskiljare  
och gatubrunnar på ett miljösäkert  
sätt. Projektgruppen valde ut den  
bästa tekniken från liknande  
anläggningar runt om i landet,  
förfinade konceptet och satte  
ihop en THS-anläggning som är  
helt unik i sitt slag.
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Avfall Sverige har satt samman 
en ny guide om arbetsmiljö vid 
slamtömning. Guiden utgår  
bland annat från den uppmärk-
sammade ”SRV-modellen”,  
som Avfall Sverige och Sveriges 
Åkerier kallar SRVs sätt att  
arbeta med slammet.
 

DET ÄR EN SOLIG vårmorgon på anlägg-
ningen för farligt avfall i Gladö kvarn 
och på betongplattan utanför den nya 
röda byggnaden står en lastbil och töm-
mer slam från gatubrunnar. Plattan är 
stor som en fotbollsplan och lutar svagt 
åt ena hörnet. Sakta sipprar vattnet i den 
riktningen, medan sedimentet fastnar 
och stannar kvar på plattan.

Det här är första steget i en lång  
process, som separerar slamvattnet  
från kemikalier, gifter och farliga för-
oreningar. Från plattan leds vattnet in i 
THS-anläggningen där det renas i olika 
kemiska processer, innan det passerar 
både lakvattendammar och Henriks-
dals vattenreningsverk, på sin väg ut i 
Östersjön.

Sedimentet tas även det om hand och 
om det inte är för förorenat används det 
bland annat som konstruktionsmaterial 
i vägbyggen inne på återvinningsanlägg-
ningen.

Tekniken är enkel och billig och dess-
utom helt unik i sitt slag, berättar Peder 
Doverborg som är affärsområdeschef för 
SRV Företag och ansvarig för arbetet 
med den nya THS-anläggningen.

– Innan vi påbörjade bygget besökte 
projektgruppen liknande anläggningar 
runt om i landet. De plockade lite här 
och lite där och samlade det bästa av allt, 
för att bygga en anläggning med den 

LYCKAT ARBETE MED SLAM 
BLEV SRV-MODELLEN

– Vi har arbetat systematiskt, målmedvetet 
och varit tydliga gentemot kunderna. Det är 
också ett nära samarbete med Svensk tank-
transport (STT) och miljökontoren som har 
möjliggjort vår succé. Idag är har vi löst runt 
500 arbetsmiljöproblem gällande slam i våra 
fem kommuner. Och det löper på, säger Urban 
Andersson, arbetsmiljötekniker på SRV.

Att intresset för SRVs modell är stort märk-
tes även på Elmias avfallsmässa hösten 2014.

absolut bästa och senaste tekniken.  
I dag finns det ingen som har en sådan 
bra anläggning som vi, säger han.

THS är en förkortning för tvätthalls-
slam och precis som namnet antyder tar 
anläggningen emot slam från exempelvis 
tvätthallar och gatubrunnar, men också 
oljeskadat eller förorenat vatten.

Den nya anläggningen står precis intill 
den gamla THS-anläggningen, som ser 
sliten och nedgången ut i jämförelse. 
Anledningen till att det behövdes en 
ny var att SRVs miljötillstånd utökats 
till att även omfatta mellanlagring och 
behandling av förorenade massor och 
jordar som klassas som farligt avfall. För 
att tillståndet skulle gå igenom ställdes 

krav på en ny, bättre och större THS- 
anläggning, eftersom den även renar 
vattnet i de förorenade jordarna.

På så vis kan man säga att THS-
anläggningen är hjärtat i hela verk-
samheten.

– Om vi inte hade byggt THS-
anläggningen hade vi varit tvungna att 
lägga ner större delen av anläggningen 
för farligt avfall. Vi är de enda som kan 
ta emot farligt avfall på södra sidan om 
Stockholm och om vi inte tog emot 
slammet och de förorenade jordarna, 
skulle de behöva köras långa sträckor för 
att tas emot på ett miljösäkert sätt. Det 
är tillräckligt mycket tunga transporter 
som det är och vi tycker inte att det är 
försvarbart för miljön. Därför valde vi att 
investera i en ny THS-anläggning. Vi är 
ju ett samhällsnyttigt bolag och vill bidra 
till ett mer hållbart samhälle, säger Peder 
Doverborg.

Bygget påbörjades i slutet av 2013 och 
tog ganska precis ett år. I november 2014 
togs anläggningen i drift på prov och den 
12 maj 2015 invigs den officiellt.

– Nu när SRV återvinning kan ta det 
nya miljötillståndet i anspråk kommer 
vi att kunna ta emot fler kunder och kan 
även börja ta emot förorenade jordar och 
massor klassade som farligt avfall, säger 
Peder Doverborg.

–  Där presenterade vi vårt sätt att jobba 
med slamtömning, tillsammans med Svensk 
Tanktransport och Södertörns miljö- och 
hälso skyddsförbund (SMOHF). Det känns  
väldigt tillfredsställande att våra ansträng-
ningar för en bättre arbetsmiljö uppmärk-
sammas, säger Tommy Holmström som 
arbetar med slamfrågan på SRV.

 
NU NÄR SRV KAN TA DET 
NYA MILJÖ TILLSTÅNDET  

I ANSPRÅK KOMMER  
VI ATT KUNNA TA EMOT  

FLER KUNDER.
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ALLT GÅR SNABBT OCH SMIDIGT, det märks att matlaget är väl inarbetat. 
Hela veckomenyn finns att läsa på griffeltavlan som hänger på en av väggarna. 
Dagens lunchrätt är stekt lax med pasta och grönsaker. 

På arbetsbänken i köket står en grön plasthållare med en brun papperspåse.  
I påsen slängs skal och övrigt som rensas bort före tillagningen samt allt annat  
i matväg som det är dags att kassera.   

– Men det blir ju inte så mycket matavfall om man tänker igenom inköpen 
och planerar måltiderna noga, säger Carina. Vi kastar oerhört lite mat, det som 
blir över från måltiderna tar Anders med sig till jobbet som matlåda. Lunch-
krogar i all ära, vi har båda jobbat på krogen tidigare och älskar att äta ute, men 
i vardagen är ändå hemlagat att föredra. Det blir godare, känns mer hälsosamt 
och är dessutom betydligt mer plånboksvänligt, menar Carina.

I familjen Skoglunds kök har allt sin givna plats. Så även sopsorteringen, där 
allt är prydligt inordnat i olika behållare i den praktiska lådan under diskbänken. 

– Jag brukar ställa upp påsen med hållare på bänken när vi lagar mat. Det är 
smidigt att ha den inom räckhåll när vi arbetar, men annars har även den sin 
givna plats i lådan under diskbänken, berättar Carina. 

Utanför villan står två soptunnor, en brun för matavfallet, och en grön för 
det övriga, d v s restavfallet. 

– När vi fick erbjudandet om att sortera ut matavfallet nappade vi direkt.  
Givetvis ska vi alla göra vårt för att avfallet ska kunna tas om hand på bästa  
sätt, och att göra biogas av maten som slängs känns ju klockrent, säger Anders. 
Även om vi verkligen inte kastar särskilt mycket mat i vår familj blir det ju trots 
allt en del spill vid t.ex. matlagningen. Vi tycker att det funkar jättesmidigt! 
Man måste bara se till att låta det som ska kastas rinna av ordentligt innan  
man lägger det i påsen.

>>>

JAN FALKENSTEDT, projektledare 
på SRV återvinning. Du jobbar för 
att få flerbostadshus att sortera 
ut sitt matavfall. Hur går det?

– Det går bra. 
Under 2014 kom  
vi i gång i Huddinge  
och Haninge. Vi 
räknar med att 
hälften av alla fler- 
bostads hushåll där 
kommer att sortera 

ut sitt matavfall innan sommaren 2015. Sedan  
ökar det successivt till 70 procent under hösten. 
I Botkyrka beräknas 40 procent av fler- 
bostadshushållen sortera ut sitt matavfall 
innan året är slut. I Nynäshamn och Salem 
kommer vi att köra i gång med lansering 
under hösten 2015.

Varför ska flerbostadshus sortera  
ut sitt matavfall?
– SRV har tillsammans med ägarkommu-
nerna som mål att 50 procent av hushållen  
i kommunerna ska sortera ut sitt matavfall 
2015. Det målet är redan uppnått när det 
gäller enbostadshus som villor och radhus. 
Nu kompletteras det med att även fler- 
bostadshus och gemensamhetsanläggningar 
får möjligheten att sortera matavfall.

Kommer ni att nå målet?
– Ja, vi räknar med att få i gång 35–40 000 
flerbostadshushåll innan årsskiftet, vilket 
motsvarar drygt 50 procent.

Hur jobbar ni med det här?
– Vi börjar med att skicka ut brev till alla 
bostadsrättsföreningar och fastighets-
bolag. Sedan träffar vi dem och informerar 
om erbjudandet och hur det går till. De som 
väljer att sortera ut sitt matavfall får lägre 
taxa, de som tackar nej får högre taxa. Om  
de tackar ja gör vi upp en tidsplan och börjar 
leverera allt material. Sedan är det bara att 
köra i gång. Självklart följer vi även upp hur 
sorteringen fungerar.

Hur tas det emot av de boende 
 i flerbostadshusen?
– De flesta är väldigt positiva. Det som 
kanske är lite förvånande är att de säger  
att de gör det för att det är viktigt för miljön, 
inte för att det är ekonomiskt fördelaktigt. 
Det tycker vi är bra.

HALLÅ DÄR... MATAVFALLS- 
INSAMLING  
IN ACTION
Hemma hos familjen Skoglund i Huddinge står dörren på glänt  
och härliga dofter strömmar ut från köket. Mamma Carina och  
barnen Jessica och Simon är i full färd med att laga lördags- 
lunchen medan pappa Anders dukar bordet. 
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År 2012 höjde regeringen det nationella 
insamlingsmålet för matavfall till 50 % 
till år 2018. För att nå det målet växlar 
allt fler kommuner upp och många erbju-
der nu möjlighet till separat insamling 
av matavfall till hushåll i både villor och 
flerbostadshus. 

I Huddinge, liksom i Botkyrka, 
Haninge, Nynäshamn och Salem är 
det SRV återvinning som ansvarar för 
insamlingen av matavfall från hushållen. 
År 2012 invigdes företagets förbehand-
lingsanläggning för matavfall och sedan 
dess har SRV gått över från att kompos-
tera den insamlade maten till att göra 
s.k. slurry, som levereras som råvara till 
biogasproducenter. 

– Det pratas mycket om slurry på vårt 
företag just nu, och det är många som 
undrar vad det egentligen är, berättar 
Ingela Sandström, tillförordnad vd på SRV 
återvinning. Slurry är helt enkelt de in- 
samlade matresterna som bearbetats av oss. 
Maten som samlas in eller levereras till 
oss finfördelas och späds för att åstad-
komma en pumpbar lösning – slurry rätt 
och slätt. Slurryn levereras till ett antal 
biogasproducenter som rötar den till biogas. 

Michael Olausson, vice vd på Scandina-
vian Biogas, en av aktörerna på mark-
naden och samarbetspartner med SRV 
återvinning, berättar att det finns många 
fördelar med såväl produktion som an-
vändning av biogas som energikälla. 

– Organiskt avfall, som annars 
kanske skulle ha bränts, tas till vara som 
den resurs som det faktiskt är. Biogas 
är också det renaste bränslet och ger 
betydligt mindre växthusgasutsläpp än 
fossilbaserade energikällor. I Sverige är 
vi världsledande på att använda biogas 
som drivmedel. För oss är det viktigt att 
sprida de här kunskaperna, för en bättre 
global miljö, berättar Michael Olausson. 

För att öka tillgången på biogas i 
Stockholmsområdet bygger nu Scandi-
navian Biogas en ny biogasanläggning i 
Gladö kvarn, Huddinge. Anläggningen 
uppförs intill SRV återvinnings förbe-
handlingsanläggning för matavfall.

– Äntligen kan vi leverera vår slurry 
direkt till produktionen, utan en massa 
onödiga transporter, säger Ingela Sand-
ström. Scandinavian Biogas anläggning 
kommer att kunna tas i drift någon gång 
under 2015 och då kommer leveransen 

av vår slurry kunna ske mer eller mindre 
lika enkelt som att trycka på en knapp!

Familjen Skoglund har precis diskat 
upp efter lunchen. Helgprogrammet är 
som vanligt fullt av inplanerade aktiviteter.  
Mamma Carina och barnen ska först 
åka iväg och storhandla, medan Anders 
som har jourtjänst den här helgen måste 
sticka iväg på ett akut uppdrag. Familjen 
Skoglund tänker grönt ända ut i finger-
spetsarna och har allvarliga funderingar 
på om de kanske ska satsa på att köpa en 
biogasdriven bil. 

– Det har varit lite svårt att få tag på 
biogas tidigare, men nu poppar allt fler 
pumpar upp på stationer i närområdet, 
så det börjar verkligen bli hög tid att 
ta steget fullt ut och sluta kretsloppet, 
menar Carina. Med en biogasbil kommer 
det där pratet om att man kan köra si 
eller så långt med ett bananskal i tanken 
inte bara att vara en rolig liknelse utan 
helt och fullt sant! Tänk vad häftigt att 
kunna bidra till att matavfall omvandlas 
till miljövänligt drivmedel, säger Carina 
innan hon svänger ut bilen och hon 
och barnen ger sig iväg på lördagens 
shopping runda.
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Genom att sortera ut olika förpackningar och återvinna dem på rätt 
sätt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö. Med tilläggstjänsten  
Sorterahemma gör SRV det enklare för kunderna genom att de får  
en komplett återvinningsstation på sin egen tomt.

I juni 2014 började Scandinavian Biogas bygga 
den nya biogasanläggningen på Sofielund 
i Gladö Kvarn. Den ligger precis intill SRVs 
förbehandlingsanläggning som redan i dag 
tar emot och omvandlar ägarkommunernas 
matavfall till slurry (råvaran vid biogas-
produktion).

Det första spadtaget togs av Göran 
Persson, Sveriges tidigare statsminister och 
styrelseordförande i Scandinavian Biogas.

– Biogasanläggningen i Södertörn innebär 
att vi sluter kretsloppet. Vi omhändertar 

SORTERA HEMMA

Med tilläggstjänsten Sorterahemma kan 
kunderna sortera tidningar och förpackningar 
i två sopkärl direkt på tomten. Det betyder att 
de inte behöver gå till återvinningsstationen 
eller förvara kladdiga eller skrymmande 
förpackningar hemma under diskbänken. 
Kärlen töms sedan av en särskild sopbil med 
separata fack.

Källsortering gör att vi sparar energi och 
minskar klimatpåverkan eftersom en mindre 

mängd fossil koldioxid släpps ut i atmosfären. 
För att tillverka en burk aluminium av åter-
vunnet material går det åt 20 gånger mindre 
energi än om man gör en burk från början.

Sorterahemma lanserades 2010 och idag 
har drygt 4100 hushåll valt det avfallsabon-
nemanget. Eftersom matavfall också sorteras 
ut i Sorterahemma-kärlen har dessa kunder 
den lägsta taxan, matavfallstaxan. Tilläggs-
tjänsten kostar 1030 kronor/år.

NU SLUTER VI KRETSLOPPET
avfall, vi återför ändliga resurser som kväve 
och fosfor till jordbruket och vi förser driv-
medelsmarknaden med utökade volymer av 
miljövänlig biogas, säger han.

Sommaren 2015 ska de två rötkamrarna i 
den nya biogasanläggningen tas i drift på prov 
och om allt går som det ska kommer anlägg-
ningen att börja leverera biogas i september.

Anläggningen har kapacitet att förse 
Södertörn med biogas som räcker till 5 000 
personbilar som kör 20 000 km var, dvs totalt 
1 miljon mil.
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FRÅN KAOS TILL  
ORDNING PÅ TELLUS

I DET VÄLSTÄDADE UTRYMMET står 
kärlen på rad utefter väggarna och vid 
en närmare inspektion avslöjas inga 
markanta avvikelser från vad som ska 
ligga var. För den som känner sig osäker 
är det bara att kasta ett öga på SRVs 
dekaler som hänger ovanför kärlen. Här 
visas tydliga exempel på de olika avfalls-
slagen. Det ska vara lätt att göra rätt!

– Hit in ville man knappt gå för 
några år sedan, berättar Bernt Svens-
son, boende i brf Tellus och föreningens 
verkliga eldsjäl för att få ordning på det 
tidigare så sorgliga miljöhuset. Titta 
på det nu! Det går inte att tro att det 
är samma miljöhus som vi hade sådana 
bekymmer över tidigare. 

Den som är en trogen läsare av lokal-
tidningarna kanske minns att det blev 
ett rejält rabalder när det kom ut att man 
satt upp övervakningskameror i ett miljö-
hus i Brandbergen för några år sedan. 
Miljöhuset som fick kändisstatus i ett 
nafs, i alla fall i Haninge, var just detta.

– Vägen från kaos till det välordnade 
miljöhus vi ser idag har varit relativt 
knagglig, menar Jenny Byléhn, före - 
ningens vice ordförande. Men de där 
kritiserade kamerorna blev trots allt 

vändpunkten för oss. Vi hade fått nog av 
att inte lyckas få våra boende att förstå 
att vi inte kan slänga allt huller om buller. 
Det går ju inte heller att ha en person 
placerad härinne för jämnan för att hålla 
koll på hur folk beter sig. Att kostna-
derna skenade iväg hade vi svårt att få 
något gehör för, och vi såg då kamerorna 
som en möjlig lösning på problemet. 

Trots att föreningen blev tvungen 
att ta ner övervakningskamerorna 
menar både Bernt och Jenny att folk 
lärde sig något utav dem. De boende 
började diskutera ”sopeländet” och så 
småningom fick de flesta upp ögonen 
för att det inte duger att skylla på någon 
annan – alla måste göra sin del för att en 
förändring ska kunna komma till stånd. 
Uppmärksamheten som ärendet fick 
i media gjorde ju också sitt till för att 
sätta fingret på problemet.

– Vi skulle allra helst vilja att de som 
bor hos oss motiveras av att den egna 
arbetsinsatsen för källsorteringen bidrar 
till en bättre miljö, både här på hem-
maplan i vårt eget miljöhus, men även 
i ett större perspektiv. Att källsortera 
sitt hushållsavfall är att ta ansvar för 
världen vi lever i, menar Jenny. Men det 

Hos bostadsrättföreningen Tellus i Brandbergen har ett långvarigt 
systematiskt arbete för att förbättra och underlätta utsorteringen  
av återvinningsbart material, samt inte minst öka trivseln, gett ett 
mycket tydligt resultat – föreningens miljöhus där de boende lämnar  
sitt källsorterade material är numera en ren fröjd för ögat. 
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Utöver tjänsterna som ingår i bas-
utbudet erbjuder SRV åter vinning 
olika tilläggstjänster för de som 
bor i bostadsrätts förening eller 
hyreshus.

Fastighetsnära hämtning av förpackningar
Med containrar eller stora kärl i soprummet 
eller liknande kan de som bor i huset enkelt 
lämna sina förpackningar där och slipper gå 
med dem till återvinningsstationen.

Uthyrning av container
SRV hyr ut containrar för trädgårdsavfall och 
grovsopor så att de boende enkelt kan bli av 
med avfall från en renovering eller städdag.

Fastighetsnära hämtning av elavfall
Med ett särskilt kärl i soprummet kan SRV 
hämta upp elavfall, så att de som bor i huset 
slipper ta det till återvinningscentralen.

Kärltvätt
Mot en kostnad kan SRV tvätta husets sopkärl.

TILLÄGGSTJÄNSTER  
FÖR FLERBOSTADSHUS

är inte alltid så lätt. Vi skulle behöva 
fler konkreta exempel på hur vårt eget 
miljöarbete bidrar till en bättre miljö. 

Brf Tellus har liksom många andra 
fastighetsägare låtit installera ett Aptus-
system i de gemensamma utrymmena, 
så även i miljöhuset. Alla boende har 
tillgång till miljöhuset via en passer-
bricka som är kopplad till den egna lä-
genheten och som läses av elektroniskt. 
På så sätt går det inte, trots att kame-
rorna är borta, att vara helt och hållet 
anonym här eller någon annanstans i 
föreningens gemensamma lokaler. 

– Men teknik i all ära, till syvende och 
sist är den mänskliga närvaron oöverträf-
fad när det handlar om att skapa och upp-
rätthålla trivseln i boendemiljön, och här 
gör ju verkligen Bernt en helt fantastisk 
insats, menar Jenny. Miljöhuset skulle  
aldrig ha fungerat så väl utan det arbete 
som han lägger ned här. Dessutom bidrar 
ju Bernt högst personligen till den allmän-
na trevnaden i hela vårt bostadsområde. 

– Jag brukar ta mig en runda här så 
gott som varje dag, berättar Bernt. Det 
blir trots allt en del som hamnar fel, och 
då duger det inte att låta det ligga kvar 
felsorterat. Låter vi det vara så kan jag 

lova att det inom kort kommer att ligga 
en hel drös med felsorterat här. Jag tar 
även isär kartonger m.m., något som folk 
ofta slarvar med. Det får ju inte plats sär-
skilt mycket i ett sopkärl om man slänger 
ner stora kartonger i sin helhet. 

Utöver att hålla koll på miljöhuset 
delar Bernt även ut SRVs sorterings-
guide till de boende. Här finns mycket 
matnyttigt för den som vill lära sig mer 
om sopsortering och återvinning. Och 
nog har kunskapen i området förbättrats 
de senaste åren, menar Bernt. 

– Jag brukar prata med SRVs personal 
när de kommer och tömmer, och de 
säger att de sällan sett en sådan föränd-
ring som den vi varit med om här. De 
menade att de mer eller mindre hade 
stämplat vårt område som ett där det 
aldrig skulle gå att få någon ordning, att 
det var kört! Men med rätt inställning 
och uthärdighet har vi lyckats, och med 
det har vi också visat att ingenting är 
omöjligt! Det känns bra, och jag är glad 
att det arbete jag själv lägger ner inte är 
förgäves. Det betyder att jag kommer 
att fortsätta så länge som bara orken 
finns, avslutar Bernt med ett leende vår 
pratstund i brf Tellus miljöhus.
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var det många som var glada när det  
nya huset invigdes i april.

Byggnaden består av två våningar 
på sammanlagt 1000 m2 och rymmer 
gym och matsalar för de 76 personer 
som arbetar antingen som chaufförer 
eller på anläggningen. Där finns också 
20 kontorsplatser för tjänstemän och 
arbetsledare.

Personalen och facket fick vara med 
och tycka till om utformningen redan 
från början. Därför har omklädnings-
rummen och duscharna två delar – en 
”ren sida” där man lämnar sina privata 

PERSONALEN TRIVS  
I NYA BYGGNADEN  
PÅ GLADÖ

I april 2014 invigdes en ny och  
efterlängtad personalbyggnad 
på Gladö. Huset specialanpassa-
des efter verksamhetens behov 
och byggdes rekordsnabbt  
i partnerskap med NCC.

DEN TIDIGARE PERSONALBYGGNADEN 
brann ner i februari 2012 och i väntan 
på att den nya byggnaden skulle stå klar 
huserade personalen i baracker. Därför 

kläder innan jobbet, och en annan del 
där man hänger av sig sina smutsiga 
kläder innan man duschar.

Bygget gick rekordsnabbt. Huset stod 
klart ett drygt halvår efter att det första 
spadtaget togs.

– Vi kom redan från början överens 
med NCC om att vi skulle dela på vin-
sten om bygget blev billigare än vi först 
trodde, och att vi skulle dela på förlus-
ten om det blev dyrare. Därför hade vi 
ett gemensamt mål att få det klart i tid 
och till så låg kostnad som möjligt, säger 
Eva Lundgren, projektledare på SRV 
återvinning.
Samarbetet var även flexibelt. Under  
resans gång ändrades en hel del i 
ritningarna för att bättre passa verk-
samheten, utan att det behövde bli så 
mycket dyrare. Samtidigt byttes olika 
inredningsmaterial ut för att hålla kost-
naderna nere och hinna klart i tid.

– Till de stora utgifterna hörde att 
förbereda marken, dra vatten och borra 
efter bergvärme eftersom det nya huset 
står på en annan plats än byggnaden 
som brann. Allra helst hade vi velat 
använda gas och bränsle från soptippen 
för att värma upp huset, men det slutade 
med att det mest miljövänliga alterna-
tivet ur energisynpunkt var bergvärme, 
säger Eva Lundgren.
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SRV 65 ÅR

1940-TAL
1949 bildades Huddinge Renhållningsverk 
AB, för att ta ett helhetsgrepp när det gällde 
latrin och sopor. Orsaken var att mycket skräp 
åkte rätt ut i naturen, men framför allt att 
många hade dass på gården med latrintunnor 
som behövde bytas av renhållarna. Företaget 
drevs till en början mer eller mindre som en-
mansrörelse och företagets första VD, Nisse 
Berg, hade sitt kontor hemma i vardagsrum-
met, även om kommunen ägde nästan hela 
verksamheten.

1950-TAL
Två bilar skötte sop- och latrinhanteringen. 
Nisse fick allt som oftast rycka ut som 
sopgubbe och så småningom fick hustrun 
Ingeborg, ”Bojan”, ta över en del av de adminis-
trativa sysslorna på kontoret. Nisse började 
tillverka och sälja ett gödselmedel bestående 
av latrinkompost blandat med torv.

1955 blev Huddinge kommun ensam ägare 
till renhållningsverket.

1956 kom lagen om kommunala renhåll-
ningsavgifter som gav kommunerna rätt att 
ta ut avgifter för sophämtningen. Avgiften för 
hämtning av villasopor en gång i veckan var  
75 kronor om året.

2014 var det 65 år sedan grunden lades till det som i dag är SRV återvinning AB. 
Mycket har hänt sedan starten, inte minst vad gäller synen på sopor, återvinning  
och återanvänding. Häng med på en avfallsresa genom sex och ett halvt decennier.

När det kom till hämtningen av sopor var 
jobbet minst sagt slitigt. De stora och tunga 
soptunnorna var ofta placerade längst in på 
de mest undanskymda delarna av villatom-
terna. Sopgubbarna bar med sig en bärtunna 
och tömde ner soporna i den. Sen hivades 
bärtunnan upp på ryggen och kånkades fram 
till den väntande sopbilen. Det slet! Så små-
ningom anpassades hämtningsavgiften så att 
det blev billigare för den som kunde tänka sig 
att placera tunnan nära gatan.

Gladötippen, som vi i dag kallar för Sofie- 
lund, var slutpunkten för de insamlade soporna. 
Här hamnade allt – stort som smått, farligt som 
ofarligt. Allt lades utan urskiljning på hög - det 
viktiga var att bli av med soporna, inte hur.

1930-tal 1950-tal
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1960-TAL
Sopor var egentligen inget större problem 
innan plast och förpackningar kom på 
1960-talet. Då krävdes rejäla åtgärder och 
nya tekniker för att soptipparna inte skulle 
svämma över. Samtidigt växte det fram ett 
intresse för miljön och begrepp som miljö-
förstöring etablerades.

1967 inrättades ett verk för miljöfrågor:  
Naturvårdsverket. Det bidrog till sats-
ningar på soreterings- och komposterings-
anläggningar.

1969 kom miljöskyddslagen som precisera-
de kommunernas arbete med renhållningen.

1970-TAL
1972 blev Haninge och Botkyrka delägare i 
Huddinge Renhållningsverk. Därför bytte bo-
laget namn till Södertörns Renhållningsverk 
AB (SRV). Snart anslöt sig även Nynäshamn, 
Sorunda och Salem genom entreprenadavtal.

1972 kom även den kommunala renhållnings-
lagen och ett obligatoriskt kommunalt ren-
hållningsmonopol infördes för hushållsavfall.

På 1970-talet började myndigheterna även 
intressera sig för avfallsberget och vad som 
händer på en deponi om allt bara läggs på hög. 
Det blev krav på att hushållssoporna skulle 
malas sönder för att nedbrytningen skulle gå 
snabbare. Oljekrisen 1974 förde med sig att 
man ville utvinna energi - värme - ur soporna. 
Men det blev ingen egen anläggning för SRV, 
i stället inleddes senare ett samarbete med 
Stockholms stad som innebar att brännbart 
hushålls- och industriavfall forslades till 
Högdalen för förbränning.

I flerfamiljshusen hämtades avfallet i 530 
liters galonsäckar, som bars ut och tömdes 
på bilarna. Sophämtarna hade ett tungt jobb 
med att släpa säckarna i källargångarna och 
uppför trapporna. 1975 ledde det till den stora 
sopstrejken i Stockholm där sophämtarna 
krävde ramper och hissar från källarplanen.

1977 var den ursprungliga tippen ute på 
Gladö fylld och ett nytt område togs i bruk. 
Sedan dess har området vuxit successivt och 
utvecklats till en modern avfallsanläggning 
med fokus på återvinning.

1980-TAL
1983 kom Salems kommun in som femte delä-
gare. Än i dag är det kommunerna i Huddinge, 
Haninge, Botkyrka, Nynäshamn och Salem 
som äger SRV återvinning AB.

I mitten av 1980-talet började SRV, bland 
de första i landet, med rullkärl i plast för fler-
familjshus för att få bort de tunga lyften för 
sophämtarna. Rullkärlen är inte bara lättare 
att transportera, de är säkrare mot skär- och 
stickskador också.

På 1980-talet ökade engagemanget för 
miljön och en prioriteringsordning växte fram, 
den som i dag kallas EU:s avfallstrappa. Målet 
var, och är fortfarande att sträva uppåt i trap-
pan, från deponi, via att utvinna energi och 
återvinna material, till att återanvända sådant 
som fortfarande fungerar och allra helst mini-
mera mängden avfall. Trots det var det bara 11 % 
av hushållssoporna som återvanns 1986.

Att vara sopåkare var ett jobb för stora 
starka män som orkade lyfta och bära. Men  
de slet ut sig och få åkare kunde köra sopor  
till sin pensionering. Något som ökade slitaget 
var ackordslönen som förvisso uppskattades 
av åkarna, för ju fortare man blev färdig desto 
tidigare fick man sluta.

1980-tal1970-tal

1960-tal
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1990-TAL
1990 började SRV utvinna metangas ur 
deponin, för att värma upp bostäder.

Arbetstiden förändrades i början av 
1990-talet så att sopåkarna inte fick gå hem 
när de var klara. Trots det var det svårt för 
sopåkarna att släppa den arbetstakt de var 
vana vid.

I mitten av 1990-talet byggdes nio återvin-
ningscentraler runt om i kommunerna för att 
ta vara på grovsopor på ett miljövänligare sätt.

I slutet av 1990-talet kom producentansva-
ret som innebar att de som producerar varor 
ska ta hand om förpackningarna också.

Eftersom verksamheten ändrats från att 
enbart handla om transport och förvaring av 
sopor till att omfatta återanvändning, åter-
vinning och energiutvinning bytte bolaget 
namn och heter sedan 1995 SRV återvinning AB.

2000-TAL
På 2000-talet blev sopsortering blivit något 
självklart och miljömedvetenheten slog ige-
nom på bred front bland allmänheten. Avfall 
blev på grund av sin rening och sortering en 
resurs som går att sälja som råvara för nytill-
verkning och energiutvinning och kan på så 
vis bekosta en del av hanteringen. Ju mer som 
sorteras och återvinns, desto lägre blir taxan 
för hushållen och industrin – och desto bättre 
mår miljön och klimatet.

2003 miljöcertifieras SRVs verksamhet.

2004 invigde SRV sin tredje deponi. Den 
är en av landets modernaste och kommer 
att räcka under överskådlig tid. Från att 100 
% av soporna hamnade på tippen när SRV 
startade, är det idag en mindre del, ca 1–3 % 
som läggs på deponi.

2010-TAL
2010 började SRV erbjuda tjänsten  
Sorterahemma, som innebär att hushållen 
kan sortera sina sopor i två olika kärl hemma 
på tomten, och slipper ta med dem till en 
återvinningsstation.

2011 antog de fem ägarkommunerna en 
gemensam avfallsplan.

2011 började SRV erbjuda villahushåll att 
sortera ut sitt matavfall och 2012 invigdes en 
förbehandlingsanläggning för matavfall på 
Sofielund. I anläggningen tillverkas slurry, en 
pumpbar massa som kan rötas för att utvinna 
gödsel och biogas, ett miljövänligt bränsle 
som bilar kan köra på.

2013 ges de första flerbostadshusen möjlig-
het att sortera ut matavfall.

2014 börjar Scandinavian Biogas Fuel bygga 
en biogasanläggning på Sofielund. Därmed är 
vi ett steg närmare att sluta kretsloppet för 
maten på Södertörn.

1990-tal 2000-tal
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SRV ÅTERVINNING fick bra betyg även från företagskunderna, där NKI 
hamnade på 70. Ett genomsnittligt NKI är 65 och alla värden över 70 anses 
som mycket bra, uppger undersökningsföretaget Markör som har genomfört 
NKI-undersökningen åt SRV.

NKI är en förkortning som står för Nöjd Kund Index och precis som det 
låter talar det om hur nöjda kunderna är med företaget. I undersökningen 
får kunderna fylla i en enkät. Varje fråga besvaras med en siffra mellan 1 och 
10, där 10 är högsta betyg. NKI-värdet baseras på ett medeltal på tre frågor: 
Hur nöjd kunden är med verksamheten i dess helhet, hur väl verksamheten 
uppfyller kundens förväntningar och hur verksamheten är jämfört med en 
ideal sådan.

–  Vi är glada över att vi har fått ett så bra betyg både från våra hushålls-
kunder och våra företagskunder. Men det var inte helt oväntat eftersom vi  
vet att vi har ett starkt och välkänt varumärke i våra ägarkommuner, säger 
Maria Bäckbom, kommunikationschef på SRV.

I undersökningen fick kunderna även svara på frågor om enskilda delar 
i verksamheten. SRV fick genomgående goda omdömen. Hela 97 % av 
företagskunderna är nöjda eller mycket nöjda med servicen på återvinnings-
centralerna, 88 % är nöjda eller mycket nöjda med SRVs säljare och 86 % 
anser att kundservice har den kunskap som efterfrågas.

Bland hushållskunderna är 88 % nöjda eller mycket nöjda med personalen 
som hämtar sopor och 86 % är nöjda med servicen och bemötandet på  
återvinningscentralen.

– Självklart finns det alltid områden där man kan förbättras också.  
I undersökningen kan vi bland annat utläsa att vi kan göra hemsidan bättre 
för företagskunder och att vi bör jobba mer på att bättre marknadsföra våra 
tjänster till företag, säger Maria Bäckbom.

KUNDERNA NÖJDA  
MED SRV
2014 genomfördes en ny så kallad NKI-undersökning där SRVs  
kunder fick utvärdera verksamheten. Nöjd kund-indexet bland  
hushållskunderna är 75, vilket är en förbättring jämfört med  
förra undersökningen då NKI låg på 72.

70 NÖJDKUNDINDEX (NKI)  
FRÅN SRVS FÖRETAGSKUNDER

86 % av företagskunderna anser att  
kundservice har den kunskap som behövs.

88 % av företagskunderna är nöjda med 
SRVs säljare.

84 % av företagskunderna tycker att SRV  
är ett professionellt företag.

75 NÖJDKUNDINDEX (NKI)  
FRÅN SRVS HUSHÅLLSKUNDER

82 % av hushållskunderna tycker att  
SRV är ett professionellt företag

86 % av hushållskunderna är nöjda med 
service och bemötande på återvinnings-
centralen.

95 % av hushållskunderna läser nyhets-
brevet Mitt SRV.

84 % av hushållskunderna tycker att  
nyhetsbrevet Mitt SRV är bra eller  
mycket bra.

72 % av hushållskunderna  
tycker att SRV återvinnings  
hemsida är bra eller  
mycket bra.

97 % 
av företagskunderna  

är nöjda med service och  
bemötande på återvinnings- 

centralen.

88 % 
av hushållskunderna är  

nöjda med personalen som  
hämtar sopor.

83 % 
av hushållskunderna tycker  

att bemötandet i kundservice 
 är professionellt och  

trevligt.
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FÖRVALTNINGS- 
BERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för SRV återvin-
ning AB får härmed avge årsredovisning för år 2014. 
Koncernen består av moderbolaget SRV återvinning AB, 
organisationsnummer 556053-7515, samt Ecoferm AB, 
organisationsnummer 556197-9526. Årets bolagsstämma 
äger rum den 16 april 2015.

Moderbolaget är verksamt på Södertörn, har sitt säte i 
Huddinge och ägs gemensamt av kommunerna Botkyrka
(31,5 %), Haninge (31,5%), Huddinge (31,5 %), Nynäshamn 
(2,75 %) och Salem (2,75 %). Bolaget har ägarkommunernas  
uppdrag att svara för insamling och behandling av hus-
hållsavfall i ägarkommunerna.
 
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 verksamhets-
risken för uppdraget på ett sådant sätt att dessa avtal  
är att betrakta som en tjänstekoncession. Med tjänste-
koncession 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.

Styrelsen kan, efter genomförd granskning, intyga att 
den, under 2014, av bolaget bedrivna verksamheten  
har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ända målet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.
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EKONOMI 
Omsättning

Bolagets omsättning uppgick under 
2014 till 409,2 Msek (394,5). Av om - 
sättningen 2013 avser 15,5 Msek 
utbetald försäkringsersättning och 
en realisationsvinst på 4,1 Msek som 
till största delen avsåg försäljning av 
mark. Verksamhetens omsättning 
2014 har ökat med drygt 14,7 Msek 
under året vilket är ett resultat av 
årets taxeökning och ökad mängd 
verksamhetsavfall in till åter -
vinnings anläggningen. 

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för 2014 blev en 
vinst på 11,7 Msek att jämföra med 
en vinst på 13,2 Msek under 2013. 
Fjolårets rörelseresultat var kraftigt 
påverkat av utbetald försäkrings-
ersättning på 15,5 Msek som avsåg 
bränder under 2012. Resultatet för 
själva verksamheten var en förlust på 
2,3 Msek. Årets resultat 2014 är en 
resultatförbättring på 14 Msek om 
man bortser från fjolårets försäk-
ringsersättning. Höjningen av taxan i 
kombination med en effektivisering 
av verksamheten är största förkla-
ringen till årets resultatförbättring i 
kombination med att bolaget ej har 
haft några bränder under 2014 som 
ett resultat av det säkerhetsarbete 
som har genomförts under året. 
 

Avsättning för framtida kostnader

Totalt fonderade medel för efterbe-
handling och sluttäckning uppgår vid 
slutet av 2014 till 109,4 Msek (111,6) 
varav 104,4 Msek (107,3) för efter-
behandling och 5,0 Msek (4,2) för 
sluttäckning. Jämfört med året innan 
har fonderna 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 9,5 Msek att jämföra mot 
fjolårets vinst på 12,7 Msek.

Nettoresultat efter skatt 

Bolagets resultat efter skatt uppgår 
till 14 761,6 Ksek (3 856,7). Avskriv-
ningar utöver plan har återförts med 
3,0 Msek (0,2). Avsättning till period - 
iseringsfond har gjorts med maximalt 
belopp 3,2 Msek att jämföra med 
fjolårets återföring på netto 1,3 Msek. 
Återföring av ersättningsfond för 
återuppbyggnad av kontor på Gladö 
har gjorts med 9,7 Msek.

Investeringar

Totalt investerades under 2014 för 
43,9 Msek (69,4). 

Tillgångar och finansiell ställning

Bolagets balansomslutning var vid 
årets slut 439,2 Msek (426,3). Vid 
slutet av 2014 hade bolaget utnyttjat 
10,1 Msek av sin checkkredit om 
sammanlagt 30 Msek. Bolagets 
kassalikviditet uppgick på balans-
dagen till 64,7 procent (49,2) och 
soliditeten uppgick på balansdagen 
till 30,8 procent (30,0). 

VIKTIGA HÄNDELSER  
UNDER 2014
Under 2012 påbörjades källsortering 
av matavfall i Huddinge kommun, 
Haninge kommun och Botkyrka 
kommun. Under 2013 har SRV fortsatt 
att lansera tjänsten 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 
har tjänsten även börjat erbjudas till 
flerbostadshus. SRV tar också emot 
matavfall och förpackat matavfall 
från företag och andra närliggande 
kommuner som saknar egna 
behandlingsanläggningar.
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Under 2013 började den personal-
lokal som totalförstördes vid branden 
2012 att byggas upp igen. Per den  
1 april 2014 kunde inflyttning i de nya 
lokalerna ske. Ruinerna efter den gamla 
byggnaden har rivits samt återställ-
ning av mark har skett under 2014.

I början av året tecknades avtal med 
Scandinavian Biogas Fuels (SBF) om 
att inleda ett samarbete kring fram-
ställning av fordonsgas. SBF kommer 
att uppföra en biogasanläggning intill 
SRVs förbehandlingsanläggning. På 
så sätt kan den slurry som framställs i 
SRVs anläggning via rör föras över till 
den intilliggande biogasanläggningen 
som då förädlar slurryn till biogödsel 
och fordonsgas. Byggnationen av bio-
gasanläggningen pågår för fullt och 
förväntas kunna driftsättas under 
hösten 2015.

SRV och SBF har under året startat 
ett gemensamägt bolag, Scandina-
vian Biogas Recycling AB, som hyr 
SRVs förbehandlingsanläggning  
och som har övertagit allt ansvar  
för behandling av matavfall. SRV  
äger 40 procent av bolaget och SBF 
äger resterande 60 procent. 

I februari 2014 lämnade bolagets 
tidigare VD, Robert Falck, bolaget. 
SRVs vice VD, Ingela Sandström, 
utsågs till tf VD och ersätts den  
1 april 2015 av Kajsa Hedberg som  
då tillträder som ny 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 betydelsefull för regio-
nen, 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 återvinningsanlägg-
ning beviljat.

Återvinning av textilier förväntas bli 
nästa stora utvecklingsområde inom 
återvinningsbranschen och SRV har 
påbörjat utsorteringen av textilier för 
återvinning. Denna verksamhet kom-
mer att utökas de närmsta åren. Än så 
länge finns ingen behandlingsanlägg-
ning för textilier i Sverige vilket gör 
att verksamheten än så länge sker i 
begränsad omfattning.

Under 2013 har ett nytt transport-
system upphandlats. Systemet syftar 
till att effektivisera ruttplaneringen 
av all insamling av avfall samt att 
effektivisera administrationen kring 
insamlingen. Under 2014 har anpass-
ning av systemet skett och imple-
mentering påbörjats. Under 2015 
kommer systemet fullt ut integreras i 
verksamheten.
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ÅRETS RESULTAT (Msek) 2014 2013 2012 2011 2010
Intäkter 409,2 394,5 388,1 365,7 341,6

Rörelseresultat 11,7 13,2 7,9 1,5 3,0

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

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 9,5 12,7 5,8 0 1,8

Skatt -4,2 -0,7 -0,1 -0,3 -1,5

Årets nettoresultat 14,8 3,9 0,1 0,4 3,5

Ställning vid årets slut (Msek)

Balansomslutning 439,2 426,3 429,7 416,7 413,0

Rörelsekapital -31,7 -43,9 -36,4 -6,8 32,1

Fordon, maskiner & inventarier 172,8 200,4 204,8 177,4 172,1

Fastigheter 172,9 153,9 155,7 132,3 121,9

Långfristiga skulder och avsättningar 186,3 182,6 186,6 198,1 197,6

Obeskattade reserver 117,3 126,8 118,7 113,1 113,8

Eget kapital 43,7 28,9 25,1 25,0 24,6

Nyckeltal

Tillgångarnas avkastning (%) 2,70 3,16 1,97 0,63 0,85

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

Soliditet (%) 30,8 30,0 26,2 26,0 26,3

Medeltal anställda 190 179  175 168 164

FEMÅRSÖVERSIKT

Definitioner till nyckeltal
Tillgångarnas avkastning % är beräknat som rörelseresultat plus finansiella  
intäkter i förhållande till balansomslutning.
Rörelsemarginal % är beräknat som rörelseresultat i förhållande till omsättning.
Soliditet % är beräknat som Eget kapital plus del av obeskattade reserver som  
tillfaller det egna kapitalet (78 %) i förhållande till balansomslutning.
Medeltal anställda beräknas som ett medelvärde av totalt anställda under  
det gångna året.
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MILJÖPÅVERKAN
Ett stort arbete för att förbättra han-
teringen av lakvatten har genomförts 
tillsammans med Stockholm Vatten. 
Befintligt reningsverk har byggts ut för 
ett första reningssteg. Slutlig rening 
kommer att ske på Henriksdals renings-
verk 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 föreskrifter 
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 
deponering av organiskt avfall. 

Enligt deponiförordningen skall medel 
finnas avsatta för sluttäckning och 
efterbehandling av deponier. Sluttäck-
ning har pågått sedan 1997 i enlighet 
med deponiförordningens krav, vilket 
bland annat innebär att vatteninfiltratio-
nen 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 5,0 
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 renings-
verk 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 regelbundet. 

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 
anläggning med kontroll av att utsläpp 
till lakvattenmagasin inte innehåller hö-
gre föroreningshalter än vad som anges i 
fastställda riktvärden för verksamheten. 
Upphandling och projektering av ny 
tvätthallsslamanläggning slutfördes 
under 2013. Anläggningen har färdig-
ställts i slutet av 2014 och har i januari 
2015 driftsatts.
 
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 verksamhetspolicy, 
som även omfattar kvalitets- och arbets-
miljöfrågor. I policyn framhävs vikten av 
bästa möjliga teknik för minsta möjliga 
miljöpåverkan.

FINANSIELL RISKHANTERING
Ränterisk
Bolagets ränterisk är främst kopplad 
till räntebärande skulder, vilka per 
balansdagen uppgick till totalt 90,0 
Msek inklusive utnyttjad checkkredit. De 
räntebärande skulderna löper med rörlig 
ränta förutom ett lån på 20 Msek som har 
bundits med derivat till en ränta på 2,56 
% för halva lånet respektive 2,84 % för 

resterande del. Det första derivatet på 
2,56 % är bundet till 2015-04-24 och 
det andra till 2017-04-24.

Kreditrisk
Bolaget har en blandning av kunder. SRV 
fakturerar samtliga hushållskunder som 
omfattas av uppdraget samt företags-
kunder. Kreditförlusterna varierar från år 
till år men har historiskt sett varit låga i 
förhållande till total omsättning.

Likviditetsrisk
Bolaget fakturerar årsvis själva renhåll-
ningsavgiften i början av året och har 
därför en mycket god likviditet under de 
första åtta-nio månaderna på året. Till 
det kommer fakturering för slamtömning 
samt övrig fakturering löpande under 
året. Bolaget har en checkräkningskredit 
på 30 Msek som främst nyttjas i slutet 
av året.

STYRELSENS FÖRSLAG  
TILL BEHANDLING AV  
BOLAGETS RESULTAT
 
För styrelsen att behandla
Balanserat resultat  18 254 472 sek
Årets resultat  14 761 621 sek
 33 016 093 sek

Styrelsen föreslår:
att till aktieägarna utdelas       0 sek
att i ny räkning överföres 33 016 093 sek
 33 016 093 sek

Beträffande bolagets resultat och  
ställning i övrigt hänvisas till efter-
följande resultat- och balansräkningar 
med tillhörande tilläggsupplysningar  
och bokslutskommentarer.
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Rörelsens intäkter 2014 2013

Rörelsens nettoomsättning 408 232 166 374 820 215

Förändring av varulager -167 978 18 150

Övriga rörelseintäkter Not 3 1 145 799 19 708 756

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 409 209 987 394 547 121

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter - 4 032 815 - 3 649 176

Övriga externa kostnader Not 4–5 - 232 724 290 - 217 479 280 

Personalkostnader Not 6 - 109 781 735 - 109 725 249

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar Not 7 - 50 972 435 - 50 469 478

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER 397 511 275 - 381 323 183

RÖRELSERESULTAT Not 8 11 698 712 13 223 938

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i intressebolag Not 9 - 1 596 555

Övr. ränteintäkter och liknande resultatposter Not 10 173 132 262 274

Räntekostnader och liknande resultatposter Not 11 - 2 357 257 - 2 385 144

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 9 514 587 12 697 623

Bokslutsdispositioner Not 12

Avskrivningar utöver plan 3 011 215 218 172

Periodiseringsfond - 3 216 526 1 339 889

Ersättningsfond för byggnader 9 672 679 - 9 672 679 

RESULTAT FÖRE SKATT 18 981 955 4 583 005

Skatt på årets resultat Not 13 -4 220 334 - 726 292 

ÅRETS RESULTAT 14 761 621 3 856 713

RESULTATRÄKNINGAR (SEK)
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TILLGÅNGAR 2014-12-31 2013-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Not 14 1 292 263 2 318 730

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader och mark Not 15 80 450 834 55 431 023

Markanläggningar Not 16 92 434 202 98 436 702

Fordon Not 17 62 106 439 72 334 626

Maskiner och andra tekniska anläggningar Not 18 108 979 636 126 532 750

Inventarier, verktyg och installationer Not 19 1 712 776 1 552 542

Pågående nyanläggning Not 20 26 456 524 23 984 376

372 140 411 378 272 019

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag Not 21 1 494 001 1 494 001

Andelar i intresseföretag Not 22 4 020 000 -

5 514 001 1 494 001

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 378 946 675 382 084 750

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager Not 23 715 307 883 285

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 26 515 114 23 165 556

Skattefordringar - 1 559 228

Övriga fordringar Not 24 22 332 837 10 949 584

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 25 10 607 308 7 607 594

59 455 259 43 281 962 

Kassa och bank

Kassa och banktillgodohavande 51 375 27 408

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 60 221 941 44 192 655

SUMMA TILLGÅNGAR 439 168 616 426 277 405
 

BALANSRÄKNINGAR (SEK)
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 2014-12-31 2013-12-31

Eget kapital 

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 18 254 472 14 397 759

Årets resultat 14 761 621 3 856 713

33 016 093 18 254 472

SUMMA EGET KAPITAL 43 672 093 28 910 472

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan Not 26 108 999 127 112 010 342

Periodiseringsfonder Not 27 8 294 699 5 078 173

Ersättningsfond för återuppbyggnad Not 28 - 9 672 679

 
Avsättningar

117 293 826 126 761 194

Avsättning till pensioner Not 29 11 849 412 13 161 805

Efterbehandling och sluttäckning av deponi Not 30 109 417 819 111 568 732

Uppskjuten skatteskuld Not 31 2 257 516 160 089

 
Långfristiga skulder

 
Not 32

123 524 747 124 890 626

Långfristig skuld koncernbolag 3 008 875 3 008 875

Övriga långfristiga skulder 59 742 373 54 656 343

62 751 248 57 665 218

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit Not 33 10 149 859 12 495 408

Leverantörsskulder 32 644 063 35 563 464

Skulder till intressebolag Not 34 1 200 000 -

Skatteskulder Not 35 4 203 814 -

Övriga kortfristiga skulder Not 36 21 781 299 24 704 827

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 37 21 947 667 15 286 196

91 926 702 88 049 895

SUMMA SKULDER 395 496 523 397 366 933

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 439 168 616 426 277 405

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda säkerheter för egna skulder

Företagsinteckning 1 200 000 1 200 000

Tillgångar med äganderättsförbehåll Not 38 55 886 287 69 484 620

BALANSRÄKNINGAR (SEK)
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Aktie-
kapital

Reserv-
fond

Fritt eget 
kapital

Årets  
resultat

Belopp vid årets ingång 2014-01-01 8 880 000 1 776 000 14 397 759 3 856 713

Vinstdisposition enligt årets årsstämma:

Utdelning - - - -

Överföring av 2013 års resultat till fria reserver - - 3 856 713 3 856 713

Årets resultat 14 761 621 

BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG 2014-12-31 8 880 000 1 776 000 18 254 472 14 761 621

Antal aktier är 17 760 st med ett kvotvärde på 500 kr till ett totalt aktiekapital av 8 880 000 sek.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
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Den löpande verksamheten 2014 2013

Rörelseresultat 11 699 13 224

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Not 39 46 822 43 046

Erhållen utdelning - 1 597

Erhållen ränta 173 262

Erlagd ränta - 2 357 - 2 385

Betald inkomstskatt 3 640 13 388

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 59 977 69 131

 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager 168 -18

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar - 17 733 4 805

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 4 997 - 11 272

Kassaflöde från den löpande verksamheten 47 409 62 647

 

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - - 2 176

Förvärv av materiella anläggningstillgångar - 43 942 - 67 248

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 815 6 201

Förändring finansiella tillgångar - 4 020 2 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 47 147 -61 224

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 29 179 27 276

Amortering av finansiella skulder - 27 071 - 28 717

Förändring av checkräkningskredit -2 346 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -238 - 1 441

 

ÅRETS KASSAFLÖDE 24 -18

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 27 45

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 51 27

Outnyttjade krediter vid årets utgång 19 850 17 505

KASSAFLÖDESANALYS (KSEK)
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

NOT 1.  REDOVISNINGSPRINCIPER OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Från och med 2014 tillämpas årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid 
upprättande av finansiella rapporter. Jämförelsesiffror har 
inte räknats om eftersom justeringarna inte har bedömts 
väsentliga.

Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen 
anges i kronor om inget annat anges.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta 
metoden varvid justering skett för transaktioner som inte 
medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, 
förutom kassa- och banktillgodohavanden, tillgodohavanden 
på ev. koncernkonton och kortfristiga placeringar som lätt kan 
omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt för en obetyd-
lig risk för värdefluktuation. 

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärden om inget annat anges nedan. 

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

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovi-
sade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga 
avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas 
nyttjandeperiod. Byggnader har uppdelats i komponenter 
i enlighet med BFNAR 2012:1. Följande avskrivningssatser 
tillämpas: 

BYGGNADER     2–10 %
MARKANLÄGGNINGAR        5 %
FORDON, MASKINER OCH INVENTARIER   5–33 % 
NEDLAGDA KOSTNADER PÅ ANNANS FASTIGHET      33 %
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      33 %

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skatte-
mässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade 
överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Låneutgifter
Låneutgifter belastar resultatet för det år till vilket de hänför sig. 

Leasing
Samtliga leasingavtal klassificeras som operationell leasing 
vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasing-
perioden.

Nedskrivningar
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en 
tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Över-
stiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs 
tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet definieras 
som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. 
Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade 
framtida betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar 
redovisas över resultaträkningen.

Inkomstskatter
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och  
uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen. 

Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden 
på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad 
finns när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer 
sig från det skattemässiga värdet.

Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skatte-
sats som har beslutats eller aviserats per balansdagen vilken 
för närvarande är 22 %.

Uppskjutna skattefordingar redovisas i den omfattning 
det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att 
finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas.

Varulager
Varulagret har upptagits till anskaffningsvärde med avdrag 
 3 % för inkurans.

Fordringar
Fordringar har redovisats till belopp varmed de beräknas inflyta.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när bolaget har eller kan anses ha en 
förpliktelse som ett resultat av en inträffad händelse och 
det är sannolikt att utbetalningar kommer att krävas för att 
fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är att det går att göra 
en tillförlitlig uppskattning av det belopp som ska utbetalas.

NOTER
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Ersättningar till anställda – pensioner
Bolagets pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställ-
ning omfattar både avgiftsbestämda och förmånsbestämda 
pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget 
fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften 
är betald har företaget inga ytterligare förpliktelser. I förmåns-
bestämda planer beräknas skulden och avgiften med hänsyn 
till bland annat bedömda framtida löneökningar och inflation. 

Koncernuppgifter
Koncernredovisning har ej upprättas då sådan ej behöver 
upprättas enligt ÅRL, kap 7, 3a § när dotterbolagets verksam-
het är av ringa betydelse. Då SRVs dotterbolag, Ecoferm AB, är 
ett vilande bolag har bedömningen gjorts att någon koncern-
redovisning ej behöver upprättas för att ge en rättvisande bild 
av företaget.

NOT 2.  UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om 
framtiden. Dessa uppskattningar kommer inte alltid motsvara 
det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som 
kan komma leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade  
värden för tillgångar och skulder är främst värdering av 
framtida kostnader för att sluttäcka nuvarande deponi samt 
efterbehandlingskostnader för samtliga tre deponier. 

Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars 
värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en indikation så 
beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det lägsta av 
tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader  
och nyttjandevärdet.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

NOT 3.  ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

2014 2013

Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar 687 009 4 144 107

Erhållen försäkringsersättning 429 337 15 474 656

Influtna, tidigare avskrivna, kundfordringar 18 837 65 815

Öresutjämning 10 616 24 178

REDOVISAT VÄRDE 1 145 799 19 708 756

NOT 4.  LEASINGAVGIFTER

Operationell leasing och hyra 2014 2013

Leasingavgifter fordon & maskiner 407 263 80 319

Hyra av lokal 1 561 458 1 588 517

SUMMA LEASINGAVGIFTER 1 968 721 1 668 836

Återstående leasingavgifter förfaller enligt följande

Inom ett år 3 161 256

Senare än ett år men inom fem år 9 947 104

Senare än fem år 0

SUMMA 13 108 360

De mest väsentliga hyresavtalen avser lokalhyra för huvudkontor där avtal löper fram till 31 december 2019.  
Leasingavgifter avser främst leasing av datorer som är installerade i bolagets transportfordon där avtalen löper fram till juni 2018.
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NOT 5.  ERSÄTTNING TILL REVISORER

Mazars SET Revisionsbyrå AB: 2014 2013

Revisionsuppdraget 138 365 125 925

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 103 948 7 030

SUMMA 242 313 132 955

PWC:

Ersättning för stöd till kommunrevisorer 25 000 25 000 

Arvode till kommunrevisorer 16 500 16 500 

TOTALT ERLAGDA ERSÄTTNINGAR TILL REVISORER 283 813 174 455

NOT 6.  MEDELTALET ANSTÄLLDA SAMT LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

              2014          2013

Medeltalet anställda Antal Varav män Antal Varav män

Medeltalet anställda uppgick till: 190 80 % 179 79 %

              2014          2013

Företagsledningen Kvinnor Män Kvinnor Män

Styrelsen 1 7 1 7

VD och övriga företagsledningen 4 3 4 4

Kostnader (Ksek)

Löner och andra ersättningar 2014 2013

Styrelse och VD 3 993 2 074

Övriga anställda 73 480 73 846

REDOVISAT VÄRDE 77 473 75 920

Pensionskostnader och sociala avgifter

Pensionskostnader styrelse och VD 1 083 485

Pensionskostnader övriga 5 253 6 351

Övriga sociala kostnader 24 590 24 052

REDOVISAT VÄRDE 30 926 30 888

Under 2014 har tidigare VD lämnat bolaget och i samband med detta har ett avgångsvederlag  
på 18 månader utbetalats som i sin helhet har belastat 2014 års resultat.
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NOT 7.  AVSKRIVNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgick till: 2014 2013

Byggnader 3 401 833 2 637 803

Markanläggningar 7 095 606 6 944 234

Fordon, maskiner och inventarier 39 448 529 39 153 658

Immateriella anläggningstillgångar 1 026 467 1 733 783

REDOVISAT VÄRDE 50 972 435 50 469 478

NOT 8.  RÖRELSERESULTAT
Nedan redovisas rörelseresultat fördelat på hushållsavfall (kommunalt ansvar) respektive verksamhetsavfall (konkurrensutsatt). 
Fördelning av gemensamma stabskostnader har skett efter respektive dels procentuella andel av SRV:s totala verksamhet.

                  Hushållsavfall                Verksamhetsavfall

2014 2013 2014 2013

Rörelsens intäkter 236 407 200 416 172 522 178 573

Rörelsens direkta kostnader - 204 615 -186 475 - 129 855 -133 415

Fördelade stabskostnader - 36 541 -32 443 - 26 667 - 28 907

RÖRELSERESULTAT - 4 749 - 18 502 16 000 16 251

I ovanstående resultatuppdelning ingår inte följande poster: 2014 2013

Utbetalda försäkringsersättningar 429 15 475

Influtna kundfordringar. 19 -

REDOVISAT VÄRDE 448 15 475

NOT 9.  RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEBOLAG

2014 2013

Utdelning - 1 596 555

Våren 2012 brann lokalerna som SRVs intressebolag, Miljösortering på Södertörn AB, bedrev sin verksamhet i ned till grunden. 
Bolagets styrelse beslöt att ansöka om frivillig likvidation. Likvidationen slutfördes under 2013 och resultatet av slutlikviden 
blev en vinst på 1 596 555 sek som delades ut till ägarna i december 2013.

NOT 10.  ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Ränteintäkterna utgjordes av: 2014 2013

Dröjsmålsräntor 109 626 69 223

Ränteintäkt återbetalning av skatt 14 485 15 778

Övriga ränteintäkter 49  021 177 273

REDOVISAT VÄRDE 173 132 262 274
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NOT 11.  RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Räntekostnaderna utgjordes av: 2014 2013

Dröjsmålsränta till leverantörer 37 394 18 644

Räntekostnader pensionsskuld 105 294 68 688

Övriga räntekostnader 2 214 569 2 297 812

REDOVISAT VÄRDE 2 357 257 2 385 144

NOT 12.  BOKSLUTSDISPOSITIONER

2014 2013

Avskrivning över plan

Årets återföring av överavskrivningar 3 011 215 218 172

Periodiseringsfond

Återföring av tidigare års avsättning - 2 135 086

Årets avsättning - 3 216 526 - 795 197

Ersättningsfond

Avsättning till ersättningsfond - - 9 672 679

Återföring av ersättningsfond 9 672 679 -

REDOVISAT VÄRDE 9 467 368 - 8 114 618

NOT 13.  SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2014 2013

Aktuell skatt - 2 122 907 - 524 830

Uppskjuten skatt - 2 097 427 - 201 465

Justering avseende tidigare år - 3

REDOVISAT VÄRDE - 4 220 334 - 726 292

Redovisad skatt

Redovisat resultat före skatt 18 981 955 4 583 005

Skatt enligt gällande skattesats 22 % 4 176 030 1 008 261

Avstämning av redovisad skatt

Ej avdragsgilla kostnader 47 491 82 188

Ej skattepliktiga intäkter - 3 187 - 354 713

Återläggning av ej tidigare avdragna kostnader - - 197 718

Skattemässiga avskrivningar utöver redovisade avskrivningar 30 562 - 13 188

Nyttjande av ersättningsfond – ej skattepliktigt - 2 127 989 -

SUMMA - 2 122 907 - 524 830

Uppskjuten skatt i obeskattade reserver uppgår till 27 944 993 sek (27 887 463).
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NOT 14.  IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde 19 003 212 16 826 793

Inköp - 2 176 419

Försäljningar och utrangeringar - -

Omklassificeringar - -

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 19 003 212 19 003 212

Ingående avskrivningar 16 684 482 14 950 699

Årets avskrivningar 1 026 467 1 733 783

Försäljningar och utrangeringar - -

Omklassificeringar - -

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR 17 710 949 16 684 482

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 1 292 263 2 318 730

Posten avser balanserade kostnader för interna system.

NOT 15.  BYGGNADER OCH MARK

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde 84 169 651 84 688 168

Inköp 28 421 644 83 295

Försäljningar och utrangeringar - - 601 812

Omklassificeringar - -

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 112 591 295 84 169 651

Ingående avskrivningar 28 738 628 26 600 776

Årets avskrivningar 3 401 833 2 637 803

Försäljningar och utrangeringar - - 499 951

Omklassificeringar - -

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR 32 140 461 28 738 628

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 80 450 834 55 431 023

Av restvärdet vid årets slut för byggnader och mark utgör värdet för mark 21 662 225 sek (21 662 225). 
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NOT 15.  BYGGNADER OCH MARK (FORTS.)

                  Taxeringsvärde                Planmässigt restvärde

Byggnader 2014 2013 2014 2013

 Jordbromalm 6:8, Haninge 2 220 000 2 220 000 540 669 648 014

 Harven 1 del av, Nynäshamn Skattefri Skattefri 206 927 253 769

 Axeln 3, Huddinge 721 000 721 000 59 254 110 306

 Skyttbrink 4, Botkyrka 411 000 411 000 1 206 475 1 268 742

 Gladö 1:1, Sundby 1:1, Huddinge Skattefri Skattefri 21 868 643 22 973 673

 Gladö 76:5, Huddinge Skattefri Skattefri 3 754 770 4 160 056

 Gladö 1:3, Huddinge 4 836 000 4 836 000 2 257 905 2 511 058

 Gladö 1:1 personallokal - - 27 176 205 -

 Övriga ÅVC Skattefri Skattefri 1 717 761 1 843 180

SUMMA BYGGNADER 8 188 000 8 188 000 58 788 609 33 768 798

Mark

 Jordbromalm 6:8, Haninge 3 465 000 3 414 360 89 017 89 017

 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 3 062 000 387 678 387 678

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

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

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

 Macken 5, Salem 1 016 000 1 016 000 - -

 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

SUMMA MARK 8 881 000 8 830 360 21 662 225 21 662 225

NOT 16.  MARKANLÄGGNINGAR

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde 149 103 867 142 068 838

Inköp 1 093 106 8 158 325

Försäljningar och utrangeringar - - 1 123 296

Omklassificeringar - -

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 150 196 973 149 103 867

Ingående avskrivningar 50 667 165 44 439 514

Årets avskrivningar 7 095 606 6 944 234

Försäljningar och utrangeringar - - 716 583

Omklassificeringar - -

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR 57 762 771 50 667 165

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 92 434 202 98 436 702
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NOT 17.  FORDON

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde 178 622 788 173 917 967

Inköp 7 796 990 22 727 984

Försäljningar och utrangeringar - 12 722 111 - 18 023 163

Omklassificeringar - -

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 173 697 667 178 622 788

Ingående avskrivningar 106 288 162 105 768 400

Årets avskrivningar 18 023 174 17 523 109

Försäljningar och utrangeringar - 12 720 110 - 17 003 347

Omklassificeringar - -

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR 111 591 226 106 288 162

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 62 106 439 72 334 626

NOT 18.  MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde 355 706 067 344 031 160

Inköp 3 217 590 11 893 604

Försäljningar och utrangeringar - 830 897 - 218 697

Omklassificeringar - -

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 358 092 760 355 706 067

Ingående avskrivningar 229 173 317 208 545 391

Årets avskrivningar 20 644 736 20 829 630

Försäljningar och utrangeringar - 704 929 - 201 704

Omklassificeringar - -

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR 249 113 124 229 173 317

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 108 979 636 126 532 750

NOT 19.   INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde 19 261 259 18 211 976

Inköp 940 852 1 207 432

Försäljningar och utrangeringar -360 300 - 158 150

Omklassificeringar - -

UTGÅENDE ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 19 841 811 19 261 258

Ingående avskrivningar 17 708 716 17 035 233

Årets avskrivningar 780 619 800 920

Försäljningar och utrangeringar - 360 300 - 127 437

Omklassificeringar - -

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR 18 129 035 17 708 716

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 1 712 776 1 552 542
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NOT 20.  PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde 23 984 376 806 421

Inköp 2 472 148 23 177 955

Omklassificeringar - -

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 26 456 524 23 984 376

Pågående nyanläggningar avser främst pågående byggnation av en tvätthallsslamanläggning som kommer driftsättas  
i början av 2015 samt pågående arbete gällande vattenhantering på bolagets återvinningsanläggning på Gladö.

NOT 21.  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 2014 till 3 008 875 sek (3 008 875). 
SRV äger 100 % av aktierna, 20 000 st, som har ett redovisat värde på 1 494 001 sek i SRVs balansräkning. Bolaget innehar 100 
% av röstandelarna.

NOT 22.  ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
SRV har per den 1 maj 2015 startat upp ett gemensamägt bolag tillsammans med Biogas Stockholm Finans AB som i sin  
tur ägs av Scandinavian Biogas Fuels international AB (SBF) till 100 %. Bolaget heter Scandinavian Biogas Recycling (SBR),  
org.nr. 556934-4384, och SRVs ägarandel uppgår till 40 %. 
SBR hyr SRVs förbehandlingsanläggning och dess verksamhet är att behandla matavfall för framställning av slurry som  
sedan förädlas till fordonsgas. Bolaget hade ett eget kapital på 2,7 Msek per 31 december 2014. Årets resultat blev en  
förlust på 7,3 Msek. Bolaget förväntas gå med förlust även under 2015 för att sedan börja generera vinster.

NOT 23.  VARULAGER

Varulagret utgjordes av: 2014 2013

Säckar och kärl 523 600 594 503

Diesel 191 707 288 782

REDOVISAT VÄRDE 715 307 883 285

NOT 24.  ÖVRIGA FORDRINGAR

Övriga fordringar utgjordes av: 2014 2013

Fordran avfallsskatt på bränslelager 19 846 858 8 156 230

Momsfordran 2 476 552 2 780 615

Övriga fordringar 9 427 12 739

REDOVISAT VÄRDE 22 332 837 10 949 584

Fordran gällande avfallsskatt på bränslelager avser avfall som har vägts in på anläggningen, och som sedan sorteras och krossas 
för bränsle, och som ej ännu har körts iväg till värmeverken. När transport av avfallet sedan sker till värmeverken så kommer 
skatten dras av på utvägd mängd bränsle. Lagervärdena beräknas utifrån invägda och utvägda mängder under året samt fysisk 
inventering som har skett per 31 december 2014. En viss osäkerhetsfaktor finns i bedömd mängd avfall men då den fysiska  
inventeringen väl stämmer överens med de bokförda lagervärdena så bedöms risken vara liten.
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NOT 25.  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter utgjordes av: 2014 2013

Förutbetalda hyror 400 368 391 528

Förutbetalda arrendeavgifter 3 026 009 2 407 471

Förutbetalda försäkringspremier 854 341 276 798

Förutbetalda fordonsförsäkringar - 395 459

Förutbetalda licensavgifter 394 350 341 483

Förutbetalda driftskostnader för IT 383 994 -

Förutbetalda föreningsavgifter 634 626 -

Övriga förutbetalda kostnader 414 249 1 494 978

Upplupna kundintäkter 4 499 371 2 180 691

Upplupna ränteintäkter - 119 186

REDOVISAT VÄRDE 10 607 308 7 607 594

NOT 26.  ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR UTÖVER PLAN

Ackumulerade överavskrivningar fördelar sig enligt nedan 2014 2013

Byggnader 46 699 69 451

Markanläggningar 29 629 71 121

Fordon, maskiner och inventarier 108 922 799 111 869 770

REDOVISAT VÄRDE 108 999 127 112 010 342

Uppskjuten skatt i överavskrivningar 23 979 808 24 642 275

Baserad på skattesats 22 % 22 %

NOT 27.  PERIODISERINGSFONDER

2014 2013

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 795 197 795 197

Periodiseringsfond tax 2015 3 216 526 -

REDOVISAT VÄRDE 8 294 699 5 078 173

Uppskjuten skatt i periodiseringsfonder 1 824 834 1 117 198

Baserad på skattesats 22 % 22% 
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NOT 28.  ERSÄTTNINGSFOND FÖR ÅTERUPPBYGGNAD AV BYGGNADER

2014 2013

Ingående redovisat värde vid årets början 9 672 679 -

Avsättning till återuppbyggnad - 9 672 679

Återföring av ersättningsfond - 9 672 679 -

REDOVISAT VÄRDE - 9 672 679

Ersättningsfonden avsåg återuppbyggnad av lokaler på SRVs återvinningsanläggning på Sofielund. Lokalerna brann ned under 
våren 2012 och byggdes upp igen under 2013 och början av 2014. Inflyttning skedde 1:a april 2014. Beloppet motsvarar utbetald 
försäkringsersättning för själva byggnaden och fonden återfördes i sin helhet i december 2014.

NOT 29.  AVSÄTTNING FÖR PENSIONER

2014 2013

Ingående redovisat värde 13 161 805 13 737 547

Årets avsättning, inkl justering till nuvärde - 563 900 - 347 560

Årets ianspråktagna belopp - 748 493 -225 182

REDOVISAT VÄRDE 11 849 412 13 161 805

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 minskat med 522 Ksek under 2014  
och uppgår vid årets slut till 5 522 Ksek (6 044). Säkerhet för pensionsskulden finns i form av kommunal borgen.

NOT 30.  AVSÄTTNING FÖR EFTERBEHANDLING OCH SLUTTÄCKNING AV DEPONI
Avsättning för att hantera framtida kostnader för avslutade deponier består dels av kostnader för efterbehandling dels för 
 sluttäckningskostnad som uppstår i samband med att en deponi avslutas. SRV har idag tre stycken deponier varav deponi  
1 & 2 är sluttäckta medan deponi 3 är i aktivt bruk. Avsatta medel fördelar sig enligt nedan:

Efterbehandling avslutade deponier 2014 2013

Ingående skuld 107 336 171 110 217 988

Årets återföring för deponi 1 & 2 - 3 041 000 - 2 984 000

Avsättning för deponi 3 106 810 102 183

REDOVISAT VÄRDE 104 401 981 107 336 171

Sluttäckning och iordningsställande av deponier

Ingående skuld 4 232 561 3 563 915

Avsättning för deponi 3 783 277 668 646

REDOVISAT VÄRDE 5 015 838 4 232 561

TOTAL AVSÄTTNING FÖR FRAMTIDA KOSTNADER FÖR DEPONIER 109 417 819 111 568 732

Avsättning för framtida kostnader för efterbehandling av deponier avser främst hantering av lakvatten fram till dess att vattnet 
från deponin är tillräckligt rent för att ytterligare rening ej ska vara nödvändig. SRV har tre deponier varav lakvatten för de två 
första deponierna, som är sluttäckta, beräknas behöva renas i ytterligare 30 år. För deponi 3, som är i bruk, har antagande gjorts 
om att rening kommer att behöva ske i cirka 50 år efter stängning och att deponin kommer att rymma 5,3 Mton avfall innan den slut-
täcks definitivt. I dagsläget är det ingen som vet exakt hur många år som rening kommer att krävas vilket innebär en osäkerhet i det 
avsatta beloppet. Beräkningarna baseras på den kända kostnad som SRV har idag för rening av lakvatten vilket också är en okänd 
parameter 50 år framåt i tiden.

Beräkning av avsättning för sluttäckning av deponi 3 sker utifrån den kostnad som SRV hade för att sluttäcka deponi 2 år 2012. 
Deponi 3 beräknas kunna nyttjas i ytterligare drygt 60 år. Arbetet med att sluttäcka en deponi upphandlas och därför är det inte 
möjligt att veta den exakta kostnaden så långt i förväg utan beräkningen baseras på kända data i dagsläget.
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NOT 31.  UPPSKJUTEN SKATTESKULD

2014 2013

Ingående redovisat värde 160 089 - 41 376

Årets avsättning 2 084 240 - 79 016

Årets ianspråktagna belopp 13 187 280 481

REDOVISAT VÄRDE 2 257 516 160 089

Underlag för uppskjuten skatt avser direktavdrag för byggnader, markanläggningar samt förbättringsutgifter i annans  
fastighet där den bokförda avskrivningen skiljer sig åt från den skattemässigt gjorda avskrivningen.

NOT 32.  LÅNGFRISTIGA SKULDER

2014 2013

Förfallotidpunkt inom 2-5 år från balansdagen 33 477 854 27 863 400

Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdagen 29 273 394 29 801 818

REDOVISAT VÄRDE 62 751 248 57 665 218

Del av lån med förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdagen avser skuld till koncernbolag avseende köpeskillingen för  
inkråmsöverlåtelsen från Ecoferm till SRV år 2008. Under 2014 har ett nytt lån på 20 Msek tagits upp i samband med  
återuppbyggnad av kontor på Gladö.

NOT 33.  CHECKRÄKNINGSKREDIT

2014 2013

Beviljad checkräkningskredit uppgår till 30 000 000 30 000 000

Outnyttjad kredit på balansdagen 19 850 141 17 504 592

UTNYTTJAD KREDIT PÅ BALANSDAGEN 10 149 859 12 495 408

NOT 34.  SKULDER TILL INTRESSEBOLAG

2014 2013

Ej utbetalt ägartillskott till SBR 1 200 000 -

NOT 35.  SKATTESKULDER

Skatteskulder består av: 2014 2013

Avfallsskatt – avser kvartal fyra 4 569 775 1 550 145

Beräknad inkomstskatt minus preliminärskatt - 1 444 546 - 3 042 624

Beräknad löneskatt 1 306 734 1 441 703

Beräknad avkastningsskatt på pensioner 39 675 31 320

Beräknad fastighetsskatt 85 345 103 020

Ränta på skattekonto - -12 254

Saldo på skattekontot -353 169 -1 630 538

REDOVISAT VÄRDE 4 203 814 -1 559 228
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NOT 36.  ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

Övriga skulder utgörs av: 2014 2013

Kortfristig del av låneskuld till Nordea 3 000 000 2 000 000

Kortfristig del av avbetalningsköp av fordon 17 088 685 21 066 717

Personalens källskatt 1 692 614 1 638 110

REDOVISAT VÄRDE 21 781 299 24 704 827

NOT 37.  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter utgörs av: 2014 2013

Upplupna löner och sociala kostnader 7 733 116 7 564 943

Upplupen behandlingskostnad för avfall 11 460 855 5 082 416

Borgensavgifter 432 720 591 405

Övriga upplupna kostnader 2 320 976 2 047 432

REDOVISAT VÄRDE 21 947 667 15 286 196

NOT 38.  TILLGÅNGAR MED ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
Tillgångar med äganderättsförbehåll avser köp av fordon och maskiner som finansieras via Nordea i form av avbetalningsköp.  
Tillgångarnas bokförda restvärde per sista december 2014 var 55 886 287 sek (69 484 620). Lånen amorteras av på fem år.

NOT 39.  JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

Justeringsposterna utgjordes av (belopp i Ksek): 2014 2013

Avskrivningar 50 972 50 469

Avsättningar - 3 463 -2 789

Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar -687 -4 634

REDOVISAT VÄRDE 46 822 43 046
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HUDDINGE DEN 26 MARS 2015

Birgitta MörkBengt Säberg
Ordförande

Ingela Sandström
Tf. vd

Staffan Holmberg Yngve JönssonErling Karlsson

Tore Åkerbäck Lennart Sjödell

MIN REVISIONSBERÄTTELSE HAR AVGIVITS DEN 26 MARS 2015

Mazars SET Revisionsbyrå AB
Bengt Fromell
Auktoriserad revisor

Sven Gustafsson
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REVISIONSBERÄTTELSE 

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

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för SRV  
återvinning AB för år 2014.

Styrelsen 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 väsent-
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel. 

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval 
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och God revisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar 
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredo-
visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovis-
ningen. 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 beaktar revisorn de 
delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ända-
målsenliga 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 ända-
målsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden 
Enligt vår 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 2014 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstryker därför att årsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen.

>>>
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REVISIONSBERÄTTELSE  [FORTS.]

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för SRV återvinning AB för år 2014.

Styrelsen 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
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och 
om förvaltningen på grundval av vår revision. 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.  
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisning granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är er-
sättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt 
har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisnings-
lagen eller bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Vi tillstryker att årsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledarmöten och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Övriga upplysningar 
Utan att det påverkar uttalandena noteras att i samband 
med årsstämman 2014-05-27 behandlades bla frågan om 
ansvarsfrihet för styrelse och VD. I avvaktan på utredning 
bordlades frågan till en fortsatt bolagsstämma 2014-07-22. 
Stämman beslutade ajournera möten i avvaktan på ytterligare 
utredning. Den fortsatta bolagsstämman återupptogs den  
10 september 2014, varvid bla beslutades om fastställande 
av balans- och resultaträkning och att bevilja ansvarsfrihet. 
Av aktiebolagslagen 7 kap 14 § framgår att fortsatt bolags-
stämma skall hållas inom4-8 veckor från den första bo-
lagstämman. Ytterligare uppskov är inte tillåtet. Om beslut 
som anges i ABL 7 kap 11 § p. 1 och 2 avseende fastställande 
av balans- och resultaträkning samt disposition av vinst eller 
förlust skjuts upp, skall styrelsen anmäla detta för registre-
ring i aktiebolagsregistret. 

Då den fortsatta bolagsstämman sköts upp en andra  
gång innebar detta ett brott mot ABL. Likaså underläts att 
registrera fortsatt bolagsstämma i aktiebolagsregistret.

Den direkta konsekvensen av detta är att bolaget påförts en 
förseningsavgift avseende för sent inlämnad årsredovisning 
på 5000 kr enligt årsredovisningslagen 8 kap 5–6  § .

Stockholm den 26/3 2015 

Bengt Fromell 
Auktoriserad revisor
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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 5 MARS 2015

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2014. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagen 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 och över 
den utförda granskningen bifogas. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.
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Tf vd
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