
1

2001Årsredovisning



2

Året i korthet 3

Miljöpolicy 4

Ny teknik i bilarna 5

Farligt och skadligt avfall 6

Materialåtervinning 8

Näringsämnen för återvinning 10

Energiutvinning 13

Deponering 15

Insamling och transport 16

VD har ordet 18

Förvaltningsberättelse 20

Femårsöversikt 22

Resultaträkningar 24

Balansräkningar 25

Kassaflödesanalyser 26

Noter 26

Vinstdisposition, revisionsberättelse

och granskningsrapport 29

Styrelsen 30

Innehåll



3

Året i korthet
• Balansomslutningen steg från 265 Mkr år 2000 till 288,9 Mkr 2001.

Intäkterna ökade samtidigt med 24,5 Mkr till 260,5 Mkr.

• Inflödet av handels- och industriavfall har ökat under året, tvärtemot alla
signaler om en pågående lågkonjunktur. Mängden handels- och industriavfall
ökade under 2001 med 10 procent, vilket också återspeglas i bolagets ökade
intäkter.

• Sophämtningsavgiften höjdes den 1 januari 2001 med 4 procent. Trots
höjningen är avgiften lägre än motsvarande avgift för 1994.

• En ny 2,5 hektar stor komposteringsplatta har färdigställts vid Sofielund. Vid
anläggningen, som har en kapacitet att behandla 30 000 ton organiskt avfall
per år, togs 9 600 ton emot under 2001. Under 2002 kommer en del av anlägg-
ningen att förses med tak för lagring av matavfall och färdig kompostjord.

• En behandlingsyta för tvättning av förorenad jord enligt biosanmetoden har
också blivit iordningställd under året. Efterfrågan på sådana anläggningar är
stor och sedan den öppnades har 4 900 ton förorenad jord från marksanerings-
projekt i regionen börjat behandlas.

• Producentansvar för elektronikavfall infördes vid halvårsskiftet 2001. Elektro-
nikavfall från enbostadshus tas emot vid regionens återvinningscentraler,
medan SRV erbjuder avtal om hämtning av flerbostadshusens elektronikavfall.

• Utvecklingsarbetet med kommande deponi har fortskridit under 2001 enligt
den plan som innebär att en första etapp skall vara klar 2003/2004. Under 2001
har bottentätning utförts på en första delyta om en hektar.

• Sluttäckning av nuvarande deponi pågår och under året åtgärdades 0,6 hektar.
Kvarstående yta att sluttäcka på nuvarande deponi uppgår till 13 hektar.

• Återvinningen av avfall ökade under 2001 med 2 procent till 154 000 ton.

Omsättning

Vad händer med avfallet?
Totalt mottaget 354.000 ton

Hushållssektorn Sofielund
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Miljöpolicy
SRV ska som regionalt transport- och avfallsbehandlingsföretag genom ständig för-
bättring arbeta för att minska miljöpåverkan samt spara resurser genom mesta möjliga
återvinning och minsta möjliga deponering.

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

För att uppnå detta
-  agerar vi långsiktigt utifrån en helhetssyn och med kretsloppstänkande tillsammans
    med kunder och andra aktörer

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

-  för vi in miljöaspekterna och miljömålen i det dagliga arbetet

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

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

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

På detta sätt bidrar vi till miljömässiga och ekonomiska fördelar för våra kunder och för
samhället. Ett aktivt miljöarbete är av avgörande betydelse för SRV.
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Ny teknik i bilarna
Jag har kört för SRV i drygt fyra år. Just nu kör jag frontlastare och tömmer flexcontainrar på
återvinningsstationer och hushållssopor hos flerbostadshus. Som lagbas blir det olika körningar
varje dag, jag hoppar in där det saknas folk på min avdelning.

Frontlastarbilen har två gafflar framtill,
som jag kan justera i sidled och höjdled.
Flexcontainrarna har två hål på fram-
sidan, och där sticker man in gafflarna och
så lyfter man containern över förarhytten.
En lucka ovanpå bilen öppnas och så tip-
pas all lasten i bilen. Det sitter en över-
vakningskamera där, som är kopplad till
en skärm inne i hytten, och där ser jag
vad det är som faller ner i lastbilens tun-
na. De första flexcontainrarna köptes in
redan 1985 och då var vi först i Stock-
holm med dom. Sedan döptes dom till
flexcontainer därför att de var så flexibla
för våra kunder, de gick att placera både
inomhus och ute.

Roligt med ny utrustning i bilen
Det som är nytt för i år är att vi har fått
en dator i bilen. Då slipper vi all pappers-
hantering och det känns verkligen skönt.
Jag har en pekskärm och på den ser jag
min körrutt. På datorn registreras klock-
slag och vikten på containern som jag
tömmer. Om jag inte kommer åt att töm-
ma, om det t ex står en bil i vägen, så
markerar jag det genom att peka på skär-
men. Så får jag tömma den containern
senare. Snart kommer vi att få GPS ock-
så. Då kommer dom på kontoret att kun-
na se precis var jag befinner mig någon-
stans. En del är lite skraja för det här och
ser det som en kontroll, men det tycker
inte jag. Det är en bra utveckling som
underlättar både för mig och våra kunder.

Ordning och reda på stationerna
Flexcontainrarna står uppställda på alla
våra återvinningsstationer och så vid en
del flerbostadshus på Södertörn. Det finns
315 stycken återvinningsstationer här på
Södertörn. På stationerna finns contain-
rar för alla förpackningar plus småbatte-
rier. Det är bra att det finns stationer på
så många ställen, det blir aldrig långt för
de boende när de ska göra sig av med sina
förpackningar. Tänk dig, varje år tillver-
kas 35 miljarder förpackningar i Sverige,
och varje år slänger du och jag 300 kilo
hushållssopor var. Den siffran skulle kun-

na halveras om alla drar sitt strå till åter-
vinningsstacken. En anledning så god som
någon att skölja ur filpaketet!

Idag är det mycket bättre ordning på
stationerna än vad det var förr. Förr var
det mycket skräp på marken. Nu är det
ibland på storhelger, om vi inte hinner med
att tömma och containrarna blir fulla. Då
lämnar folk sitt avfall på sidan om, men
för det mesta ser det bra ut. Om någon
ringer SRV och rapporterar att det är fullt
i en container, då åker vi dit utanför sche-
mat och tömmer på en gång. Vi har ju
bilar som är ute och kör sju dagar i veck-
an numera.

Många ton i lasset
Vi åker runt och tömmer en sorts material
per dag. När jag hämtar returpapper eller
returkartong måste jag åka och tömma
bilen på Sofielund eller på IL Recycling i
Älvsjö några gånger varje dag. Bilen fylls
fort, den väger 19 ton tom, och med fullt
lass så blir det ungefär 26 ton. När jag kör
plastförpackningar kan jag köra hela da-
gen utan tömning på Sofielund. Jag hin-
ner med att tömma mellan 80 och 125
containrar på en dag. Plasten väger inte
så mycket, och tar inte så mycket plats hel-
ler när den trycks ihop. I containern för
plastförpackningar ska det ligga ketchup-,
saft- och schampoflaskor, smör- och yog-
hurtburkar och glasslådor. Men jag ser i
min kamera, när jag tömmer containrar-
na att det är mycket som ligger fel. Många
verkar inte ha förstått vad plastförpack-
ningar är för något och att mjukplasten,
till exempel påsar, ska läggas bland det
brännbara avfallet, i den vanliga soppåsen.

Idag finns ett producentansvar för för-
packningar, returpapper, däck, bilar och
batterier. Sedan i juli i somras gäller det
även elektriska och elektroniska produk-
ter, som man ska åka med till en återvin-
ningscentral. Det som vi samlar in ska ju
återvinnas för att bli en ny råvara. Plast,
glas och metall är exempel på material som
omvandlas för att kunna användas igen.

Det kom en utredning nyligen om vem
som skulle ha ansvar för allt det som åter-

vinns. Så bestämdes det att ansvaret för
förpackningsåtervinningen ska ligga kvar
på producenterna, så som det var förut.
Man hade ju hoppats på att SRV skulle få
ett helansvar, och samla in allt avfall och
dessutom ta hand om det. Det hade varit
det mest praktiska. Men så blev det alltså
inte. Insamlingen sköts av kommunen och
i vårt fall är det vi på SRV, och vi fungerar
som entreprenör.

Det ska inte vara krångligt att sortera
sina sopor. Återvinningsstationerna är bra
och gör sorteringen lättare för folk. Vi
satsar mycket på att göra informationen
tydlig, och vi går mer och mer in för att
använda enkla symboler på våra dekaler
på containrarna istället för text. Vi måste
alla dra vårt strå till stacken för att åter-
vinningen ska öka. Ju fler förpackningar
som återvinns, desto mindre blir miljö-
belastningen.

Magnus Jansson
Frontlastarchaufför
SRV återvinning AB
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Farligt men säkert

Hushållens farliga avfall samlas in via nio
återvinningscentraler för grovsopor och 12
miljöstationer vid bemannade bensinsta-
tioner. Den insamlade mängden uppgick
under år 2001 till 556 ton (553), i stort
sett oförändrat från året innan. Mängden
färg- och limavfall ökade med 42 ton,
främst motverkat av en minskad mängd
oljeavfall. Den insamlade mängden bilbat-
terier uppgick till 270 ton (271) och
mängden småbatterier till 41 ton (36).

Antalet insamlade kyl- och frysskåp
ökade 2001 med 24 procent till 11 460
(9 230). Mängden omhändertagen freon
uppgick till 4 750 kilo (3 760). För enbo-
stadshus hämtas kyl- och frysskåpen vid
fastigheten efter beställning av fastighets-
ägaren och kostnaden för insamling och
behandling tas ut via sophämtningsavgif-
ten. Ägare till flerbostadshus får själva
svara för transport av skåpen till Sofielund.

Totalt mottogs under året, förutom
förorenad jord, 12 250 ton (12 940) far-
ligt industriavfall, en minskning med 690
ton eller 5,3 procent jämfört med 2000.
Minskningen hänför sig främst till det
tvätthallsslam, 5 560 ton 2001 mot 6 300
ton året innan, som behandlats i befintlig
reningsanläggning. Tvätthallsslamanlägg-
ningen var under slutet av 2001 stängd för
översyn och förbättringsåtgärder. För in-
dustrins farliga avfall gäller kommunalt
ansvar inom Botkyrka och Salems kom-
muner, medan SRV i övriga Södertörns-
kommuner konkurrerar med andra aktö-
rer om att bedriva insamlingen.

Under 2001 färdigställdes en verksam-
hetsyta vid anläggningen för farligt avfall
för behandling av förorenad jord. Behand-
ling utförs enligt den s.k. biosanmetoden
och kapaciteten vid anläggningen uppgår
till cirka 20 000 ton per år. Den färdigbe-
handlade jorden skall användas som täck-
ningsmaterial på deponin. Under 2001
togs 4 910 ton förorenad jord emot från
olika marksaneringsprojekt i regionen.

Vid sidan om det rent farliga avfallet finns
skadliga ämnen och metaller i det s.k. icke
brännbara avfallet, dvs avfall som varken
brinner eller bör förbrännas, och inte hel-
ler kan komposteras eller rötas. Sedan
mitten av 1990-talet källsorteras det icke
brännbara avfallet vid hushåll samt res-
tauranger och storkök och insamlingen
sker med separata fordon. Genom denna
källsortering, som från och med 2002 är
ett lagkrav, har samtliga hushåll på Sö-
dertörn förutsättningar att sortera ut en
fraktion helt fri från skadligt innehåll för
energiutvinning eller biologisk behandling
av högsta kvalitet.

Det källsorterade icke brännbara avfal-
let vidareförädlas i finsorteringsanläggning-
en vid Miljösortering på Södertörn AB för
återvinning av plåtförpackningar och an-
dra metaller. Den restfraktion som sedan
blivit kvar, har under ett antal år depone-
rats i en specialcell med avancerad tätning
för undersökning av lakvattnet före och
efter rening i ett geologiskt filter.

Insamlingen av icke brännbart avfall från
enbostadshus sker i huvudsak genom sid-

I överensstämmelse med de svenska miljömålen prioriteras insamling och hantering av farligt
och skadligt avfall. En grundläggande förutsättning för all verksamhet med återvinning, åter-
användning och deponering är att det avfall som skall behandlas är fritt från farligt och skadligt
innehåll. Särskild insamling och säkert omhändertagande av farligt och skadligt avfall är nöd-
vändig för att undvika miljöpåverkan från ämnen och metaller, som långsiktigt kan inverka på
människors hälsa och den biologiska mångfalden.

lastartömning av kärl, medan flerbostads-
husen betjänas med bottentömmande
container. Baserat på plockanalyser beräk-
nas totalmängden icke brännbart hushålls-
avfall på Södertörn uppgå till 5 000 ton,
varav under året insamlades drygt hälften
eller 2 620 ton (2 520). Av den insamlade
mängden kunde cirka 10 procent eller 260
ton (250) återvinnas som metaller.

Vid halvårsskiftet 2001 infördes pro-
ducentansvar för elektronikavfall. Föränd-
ringen innebär bl a att glödlampor och
annat elektronikavfall som tidigare ham-
nat bland det icke brännbara avfallet måste
omhändertas separat, liksom även större
elektriska apparater som spisar och dato-
rer, vilka tidigare hanterats som grov-
avfall. Elektronikavfall från enbostadshus
lämnas vid återvinningscentral, medan
fastighetsägarna själva ansvarar för bort-
forslingen från flerbostadshus. SRV erbju-
der hämtning av flerbostadshusens elektro-
nikavfall och under 2001 har ett femtio-
tal avtal tecknats med fastighetsägarna om
sådana borttransporter.

Farligt avfall t.ex. lösnings- och bekämpningsmedel, olja, lim, lack, bilbatterier och oljefilter ska
lämnas till närmaste miljöstation.
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En tomflaska kan
komma igen och få ett
mer bestående värde.
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En gammal spolarvätskeflaska
kastar ljus över poängen med
återvinning.
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Återvinning mot slöseri

Vårt huvudsakliga bidrag är en optimal
materialåtervinning, medan den stora ef-
fekten måsta sökas i utvecklingen av mer
materialsnåla och energieffektiva produk-
ter, samt minskad användning av onödiga
engångsförpackningar.

Återvinningsstationer och fastighets-
nära insamling av tidningar och förpack-
ningar, återvinningscentraler för grovsopor
samt maskinell och manuell sortering av
grovsorterat avfall på återvinningsanlägg-
ningen i Sofielund bidrar till en hög servi-
cenivå för hushåll och företag på Söder-
törn och en hög återvinningsgrad.

Tidningar och förpackningar
Återvinningsstationer för insamling av
tidningar och förpackningar finns på 315
platser i regionen. I genomsnitt betjänar
varje station ungefär 850 invånare, vilket
innebär en högre servicenivå än det rikt-
värde på 1 200 som förutsattes då verk-
samheten startade.

Den totala insamlingen av tidningar och
förpackningar under 2001 uppgick till
21 810 ton (21 800), ungefär samma mängd
som året innan. Pappers- och plastförpack-
ningar samt glas ökade med 240 ton me-
dan insamlingen av tidningar minskade-
ungefär lika mycket. Förpackningsinsam-
lingen uppgick till 7 500 ton och tidnings-
insamlingen till 14 310 ton.

Fastighetsnära hämtning av tidningar
och förpackningar hos kunder med stora
mängder återvinningsmaterial. Omfatt-
ningen av denna service, som hittills ut-
nyttjats av cirka 200 kunder, bedöms ha en
betydande   potential främst bland bostads-
bolagen.  Under 2001 införskaffades en
kärltömmande tvåfacksbil för att göra in-
samlingen av förpackningar mer kostnads-
effektiv.

Grovsopor från hushåll
Enbostadshushållens möjligheter att läm-
na grovsopor för återvinning tillgodoses
genom nio återvinningscentraler. Under
2002 kommer ytterligare en permanent
anläggning att uppföras i Sorunda. Han-
inges och Nynäshamns glesbygd betjänas
dessutom av en mobil central.

För att ytterligare förbättra servicen för hus-
hållen på Södertörn kommer söndagsöppet
att införas vid återvinningscentralerna un-
der 2002. Vidare kommer småföretag att
erbjudas möjlighet att lämna sitt återvin-
ningsmaterial vid återvinningscentralerna.

Under 2001 togs 23 770 ton (24 110)
grovsopor emot vid återvinningscentrale-
rna, en minskning med 1,4 procent sedan
2000. Totalt återvanns 19 190 ton (18 270),
vilket motsvarar en återvinningsgrad på 81
procent. Ungefär hälften av det som åter-
vanns gick till materialåtervinning medan
resten utnyttjades som energi.

Grovsopor från flerbostadshus har hit-
tills hämtats osorterade för vidarebefordran
till sorteringsanläggningen i Sofielund.
Mängden grovsopor från flerbostadshus
ökade under 2001 med 3,9 procent till 7 650
ton (7 360). Eftersom brännbart avfall en-
ligt lag måste utsorteras och inte längre får
deponeras kommer hämtning av grovsopor
från och med april 2002 att ske i två frak-
tioner, en brännbar och en icke brännbar.
Förändringen innebär att en ökande andel
av grovavfallet kommer att återvinnas.

Sedan halvårsskiftet 2001 lämnar en-
bostadshushållen sitt källsorterade elektro-
nikavfall vid återvinningscentralerna. För
flerbostadshusen ansvarar fastighetsägarna
för källsortering och bortforsling.

Återvinning av grovsopor vid återvinningscentral
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Maskinell sortering av
handels- och industriavfall
Vid återvinningsanläggningen i Sofielund,
sker maskinell sortering och förädling av
avfall och återvinningsmaterial. I verksam-
heten sker sortering av handels- och indu-
striavfall samt förädling av källsorterat ma-
terial. Under året levererades 42 480 ton
(31 700) handels- och industriavfall till
anläggningen, av vilket 71 procent kunde
återvinnas. Större delen av det återvunna
materialet (90 procent) utgörs av bränsle och
resten av metaller. Utöver sorteringen av
handels- och industriavfall har under året
35 130 ton (39 970) grus utvunnits ur
slagg från energiproduktion.

Vid årsskiftet 2001/2002 infördes för-
bud mot deponering av brännbart avfall,
vilket medför att utsortering av brännbara
avfallsfraktioner kommer att öka och att
även sådant avfall som idag läggs direkt på
deponi måste genomgå maskinell sortering.
På grund av bristande förbränningskapa-
citet i regionen kommer dispenser från
deponiförbudet att lämnas under en tid
framöver, varför lagändringen inte kommer
att få någon omedelbar effekt. De leverans-
avtal SRV har med regionens förbrännings-
anläggningar täcker dagens produktion
men med ökande bränslekvantiteter blir
avsättningsmöjligheterna mer osäkra.

Finsortering av återvinningsmaterial
äger rum i det delägda bolaget Miljösorte-
ring på Södertörn AB.

Det har länge varit känt att resurssöseriet måste minska för at välfärden inte skall under-
grävas. Faktor 10 innebär att den framtida resursanvändningen måste bli tio gånger effektivare
än idag under följande två generationer.
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Biologi och återvinning

Central kompostering
Kompostering är den metod för biolo-
gisk behandling som i nuläget bedöms
ha störst utvecklingsmöjlighet. En ny 2,5
hektar stor komposteringsplatta färdig-
ställdes under 2001. Under 2002 kom-
mer delar av ytan att förses med tak för
lagring av matavfall och färdig kompost-
jord. Vidare kommer kompostutrustning
för behandling av blött matavfall inför-
skaffas under 2002.

Komposteringsverksamheten vid
Sofielund är under stark utveckling och
antalet kunder som tecknar komposte-
ringsavtal med SRV ökar. Insamling av
källsorterat avfall från restauranger och
storkök för kompostering har pågått
under några år men kommer under 2002
att intensifieras. Även kommuner utan-
för SRV´s upptagningsområde kommer
att lämna källsorterat matavfall till kom-
postering vid Sofielund. Hittills har av-

tal tecknats med Sollentuna kommun.
Totalt mottogs för kompostering 9 600
ton (4 150) mat- och trädgårdsavfall
under 2001.

Rötning
Intressebolaget Ecoferm AB, som ägs
tillsammans med Stockholms kommun,
bildades för att bedriva rötning av utsor-
terat matavfall. Syftet var att spara på den
ändliga resursen fosfor, minska belast-
ningen av näringsämnen i reningsverk
och vattendrag, samt tillvarata de humus-
bildande ämnena i biogödseln så att
spridning av tungmetaller från handels-
gödsel minskar.

En mindre rötningsanläggning har
varit i drift sedan 1995 för att utvärdera
förutsättningarna för byggandet av en full-
skaleanläggning. Under 2001 har 1 030
ton källsorterat matavfall rötats för fram-
ställning av högkvalitativ biogödsel.

Med den verksamhet SRV bedriver har bolaget en nyckelroll för utvecklingen av ett uthålligt
kretsloppssamhälle på Södertörn. Genom inriktning mot biologisk behandling skall matavfal-
let integreras i kretsloppet och avfallets näringsämnen återföras till lantbruket. Såväl mate-
rialets kvalitet som köparnas krav varierar, varför valet av behandlingsmetod måste kunna
anpassas därefter.

Hemkompostering
Kompostering vid den egna fastigheten är
ett bra sätt att sprida kretsloppstänkandet,
samtidigt som en rätt skött kompost ger jord
till rabatter och gräsmatta, minskade trans-
porter till den centrala behandlingsanlägg-
ningen och lägre sophämtningsavgift.

Hushåll i småhus som komposterar sitt
eget lättnedbrytbara organiska avfall upp-
muntras genom en årsavgift som är unge-
fär en tredjedel lägre än den ordinarie sop-
hämtningstaxan. Detta har lett till att när-
mare 20 procent av alla villakunder och 14
procent av fritidshuskunderna komposte-
rar. Även flerbostadshus åtnjuter en redu-
cerad avgift förutsatt att samtliga hushåll i
samma trappuppgång deltar.

Totalt minskar avfallet till central be-
handling med 1 600 årston på grund av hem-
komposteringen, som genom taxereduktio-
nen dock har en förhållandevis hög behand-
lingskostnad på cirka 1 200 kronor per ton.

Trädgårdsavfall från både företag och SRVs återvinningscentraler komposteras i stor skala på So-
fielunds komposteringsplatta. Matavfall från restauranger, i framtiden även från hushåll, blandas
också med det grövre strukturmaterialet. Med hjälp av strängvändaren vänds komposten en gång
i veckan den första tiden.
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Det här med återvinning är
inte bara bra. Ibland är det
dessutom vackert.
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En gång var den här lampan en
syltburk. Det visar att sopsortering
aldrig är bortkastat.
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Från sopor till värme

Leveransavtal finns för energiutvinning ur
hushållssopor och s.k. bränslekross i Hög-
dalens kraftvärmeverk. Vidare finns avtal
om leverans av bränslekross till Igelsta-
verket i Södertälje. Därutöver har ett lång-
varigt samarbete med Södertörns Fjärr-
värme möjliggjort att den metangas som
bildas i deponier och rötcell kan utnyttjas
vid uppvärmning av bostäder.

Genom sammankoppling av fjärr-
värmenäten i Stockholms stad och söder-
ortskommunerna har förutsättningarna
för avsättning av det bränsle som utsorte-
ras förbättrats. Planer finns dessutom på
utbyggnad av förbränningskapaciteten i

För att minska resursslöseriet, spara på naturtillgångarna och minska deponeringen är resurs-
utnyttjande genom energiutvinning ett väsentligt komplement till återanvändning, återvinning
och biologisk behandling.

Högdalen. Det kommer dock att ta flera
år innan detta får någon effekt.

Förbränning av avfall
Under 2001 har leveranserna av hushålls-
avfall för energiutvinning i Högdalen
uppgått till 41 500 ton (42 900). Därut-
över har till Högdalen levererats 11 560
ton (4 180) bränslekross ur handels- och
industriavfall och 180 ton (3 150) träflis.
Till Igelstaverket levererades under året
20 530 ton (21 190) bränslekross och
4 440 ton (6 900) träflis.

Med den nya lagstiftning som inne-
bär att brännbart avfall måste utsorteras
och att det brännbara avfallet inte heller

får deponeras bedöms bränsleåtervin-
ningen öka under 2002.

Energivärdet i det avfall som förbränts
motsvarar uppvärmningen av cirka
30 000 lägenheter.

Metangasutvinning
Den metangas som bildas under avfallets
nedbrytningsprocess samlas upp via brun-
nar i deponin. Metangasen transporteras
i en 13 km lång rörledning till Skogås fjärr-
värmecentral, där energin utnyttjas för
uppvärmning av lägenheter. Gasproduk-
tionen uppgick under året till 25,7 GWh
(28,9), en minskning med 11 procent jäm-
fört med året innan. Gasens energimängd
räcker till uppvärmning av cirka 3 400
(3 800) lägenheter.

I Högdalens kraftvärmeverk i Stockholm
eldas det hushållsavfall som invånarna på
Södertörn kastar.
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Så här snyggt kan det bli när en gammal
bildskärm möter ett gammalt bildäck.
Skål för fantasin!
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Resten i deponi
Framtida krav på sortering av avfall, liksom deponeringsförbud för brännbart respektive orga-
niskt avfall, kommer att verka som styrmedel för ökad återvinning. Därmed minskar behovet av
deponering till att huvudsakligen omfatta olika typer av restavfall som inte går att återvinna.
Det s.k. deponeringsdirektivet som nu implementerats i svensk lagstiftning ställer höga krav på
miljösäkra deponier för det avfall som ändå måste deponeras.

Utvecklingsarbetet med kommande depo-
ni pågår och en första etapp skall vara klar
till år 2003/2004. Efter färdigställandet av
det centrala dräneringssystemet under år
2000 har arbetet fortskridit under 2001
med bottentätning av en första del av de-
ponin. Ytterligare bottentätning kommer
att äga rum under 2002.

Under 2001 hanterade SRV totalt
354 000 ton (361 000) avfall och material
varav 145 000 ton (156 000), motsvaran-
de 41 procent (43), deponerades. Det
minskade avfallsflödet beror främst på
minskade mängder slagg och aska från
Högdalen med drygt 11 000 ton och en
ungefär lika stor minskning av oljeskada-
de massor. Mängden bygg-, handels- och
industriavfall ökade trots en viss avmatt-
ning mot slutet av året med 8 900 ton el-
ler 10,2 procent jämfört med år 2000.
Bl.a. på grund av att Högdalenverket var
stängt för reparation under en del av hös-

ten ökade mängden hushållsavfall till So-
fielund med cirka 5 700 ton jämfört med
året innan.

Miljöåtgärder
På nuvarande deponi pågår sedan 1997
ett omfattande avslutningsarbete i takt
med att deponiytorna blir färdigutfyllda.
Hittills har kvalificerad sluttäckning ut-
förts enligt förutsättningarna i deponiför-
ordningen på en yta av 15,6 hektar, med
syftet att vatteninfiltrationen inte skall
överskrida 50 liter per m2 och år. Kostna-
den är beräknad till 180 kronor per m2 och
under år 2001 har täckningsåtgärder för
1,6 Mkr verkställts, vilket bokförts mot den
fond för framtida kostnader som vid slutet
av år 2001 uppgick till 13,4 Mkr. Kvar-
varande yta att åtgärda fram till dess drif-
ten av deponin är avslutad är 13 hektar.

I den nya deponi som håller på att byg-
gas blir celldeponering den deponerings-

teknik som kommer att användas. För att
utveckla tekniken drivs sedan flera år ett
celldeponeringsförsök stöttat med medel
från Naturvårdsverket. I cellerna har lagts
bl.a. rester från sortering av icke bränn-
bart avfall samt rester från behandling av
elektronikskrot. Lakvattnet från cellerna
uppsamlas i ett separat dräneringssystem
och leds genom ett geologiskt filter. Re-
ningsresultaten är goda och i nivå med
förväntningarna.

Efter de extremt höga nederbörds-
mängder som uppmättes under år 2000
sjönk mängden lakvatten som omhänder-
tagits under år 2001 till 207 000 m3

(316 000). Lakvattnet förs i ledningar till
Henriksdals reningsverk för rening.

Idag är deponi 2000 en stor bergtäkt, där Gladökrossen spränger krossprodukter. Resultatet blir en gryta, till ytan bara hälften så stor som konventionella
deponier, som ofta anläggs i naturliga dalgångar.
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Transporter till tusen
SRV bedriver en omfattande transportverksamhet med en egen fordonspark på totalt 58 fordon,
varav 25 konventionella sopbilar, fyra minisopbilar, tio sidlastare, åtta lastväxlare, sex frontlas-
tare och fem lastbilar. Förutom transporter med egna fordon utnyttjas entreprenörer för vissa
typer av transporttjänster, såsom främst glas-, slam- och latrininsamling samt skärgårdstrans-
porter. Transportorganisationen är uppdelad i en enhet som betjänar hushåll och en som i första
hand utför transportuppdrag åt företag.

Totalt transporterades under året 188 700
ton (179 100) avfall och återvinningsma-
terial, varav 105 800 ton (101 400) hus-
hållsavfall, 27 600 ton (27 200) handels-
och industriavfall och 55 300 ton (50 500)
slam.

Hushållstransporterna omfattar in-
samling av avfall och återvinningsmate-
rial från drygt 120 000 hushåll. Mäng-
den hushållsavfall på Södertörn har un-
der 2001 ökat med totalt 4 300 ton eller
4,3 procent, vilket uttryckt per capita
motsvarar 2,7 procent. Ökningen hän-
för sig främst till de vanliga hushållsso-
porna, medan grovavfallet i sort sett var
oförändrat från året innan.

Kärl- och säcksopor hämtas normalt
varannan vecka från enbostadshus, före-
trädesvis med sidlastarfordon, och varje
vecka från flerbostadshus med konventio-
nell sopbil. Grovsopor lämnas av villahus-
hållen själva vid återvinningscentral, med-

an grovsopor från flerbostadshus hämtas
i separat sopbil. Insamling och transport
av icke brännbart avfall från enbostads-
hus sker var åttonde vecka med sidlastan-
de fordon medan tömning av behållare i
flerbostadsområden sker med kranbil.

Latrintransporter är en minskande
verksamhet och utförs för de cirka 1 300
kunder som finns kvar, företrädesvis fri-
tidshusägare, helt genom entreprenör.
Målsättningen är att minska latrintrans-
porterna ytterligare, vilket förutsätter mer
information om alternativ hantering samt
högre avgifter.

Transporter av handels- och industri-
avfall ökade under 2001 med 460 ton el-
ler 1,7 procent. Bedömningen är att fö-
retagstransporter har en stor utvecklings-
potential.

Fordonsparken är anpassad för att
täcka de flesta behov för transport av han-
dels- och industriavfall. Lastväxlare är den

traditionella typen av containerfordon och
lastar alla behållarstorlekar från 10 till 30
m3. Frontlastare används för tömning av
behållare mindre än 10 m3 och utnyttjas
bland annat för tömning av källsorterat
avfall vid miljögårdar och återvinnings-
stationer. Frontlastarna betjänar även kun-
der med schemalagd tömning av bland-
avfall. Som ett tredje alternativ finns sop-
bil anpassad för hämtning av handels- och
industriavfall vid lastkaj. Under 2001 har
en flerfacksbil införskaffats för transport
av förpackningsmaterial och under 2002
kommer ett fordon för insamling av käll-
sorterat matavfall att köpas in.

Under 2002 kommer ett system för
transportplanering att inköpas för att för-
bättra såväl kvalitet som effektivitet i
transportverksamheten.

Mängden insamlat hushållsavfall 2001
944 kg per hushåll

Transport av hushållsavfall

Säck- och kärlsopor, 446 kg

Grovsopor, 282 kg

Tidn. och förpackn. 193 kg

Icke brännbart, 23 kg
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En vespa tillverkad av en Cola-
burk får betraktas som ett udda
inslag i SRV´s fordonspark.
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Ingemar Lundström, VD

VD har ordet

Byggandet av den nya deponin, deponi
2000, har intensifierats under år 2001. En
bottenyta på en hektar har byggts och un-
der innevarande år beräknas ytterligare två
hektar bli färdigställda. De ökande mäng-
derna handels- och industriavfall till So-
fielundsanläggningen under senare år och
därmed snabbt minskande deponerings-
volymer har inneburit att den återstående
drifttiden snabbt minskar. Samtidigt som
avfallsmängderna har ökat, ligger vår sam-
arbetspartner Gladökrossen inte i fas med
tidsplanen, angiven i avtalet med Huddinge
kommun. Man ligger nu långt efter och
kommer därför att vidta kraftfulla åtgär-
der för att frigöra de ytor vi behöver. Vi
räknar nu med att deponi 2000 kommer
att behöva tas i bruk i slutet av år 2003.

Parallellt med byggandet av den nya
deponin pågår projekteringen för den lo-
kala behandlingen av lakvattnet från den
nya deponin. Enligt planerna kommer
lakvattenmagasinen att byggas under
innevarande år och reningsanläggningen
under nästa år.

Krav på mer sortering
Vår strategi för att möta de nya kraven,
renhållningsförordningens krav att hus-
håll och företag ska hålla isär brännbart
och icke brännbart avfall, förbudet att
deponera brännbart avfall och det kom-
mande kravet på att ej deponera organiskt
avfall, är att utveckla källsorteringssys-
temen samtidigt som sorterings- och
behandlingsmöjligheterna på Sofie-
lundsanläggningen byggs ut.

År 2001 var ett år fyllt med förberedelser inför kommande
utmaningar. Brännbart avfall får inte längre deponeras, orga-
niskt avfall får inte deponeras från år 2005 och vår deponi ska
inom två år ersättas av en ny. En deponi vars lakvatten ska
behandlas lokalt och som ska uppfylla alla hårda miljökrav i
den nya deponeringsförordningen.

Fastighetsnära insamling av tidningar
och förpackningar erbjuds nu fastighets-
ägare till flerbostadshus samtidigt som
renhållningstaxan förändras för att stimu-
lera till insamling via miljöhus och miljö-
gårdar. Dessa två åtgärder kommer att leda
till ökad återvinning och minskad depo-
nering. Samma effekt får bestämmelsen i
de nya renhållningsordningarna om att
restauranger, storkök och livsmedelsaffä-
rer ska sortera ut en organisk fraktion för
biologisk behandling. Blött matavfall, mer
lämpat för biologisk behandling än för-
bränning, tas bort från förbränningsanlägg-
ningen i Högdalen, vilket skapar utrymme
för förbränning av bättre bränslen.

Källsortering är en nödvändig del i av-
fallshanteringssystemet för att klara de
nya kraven, men det räcker inte med käll-
sortering. Det krävs även anläggningar
för sortering och behandling av avfall. I
vår strategi ingår därför också att bygga
upp sådana resurser. Ökade resurser för
sortering av avfall och den komposte-
ringsyta som färdigställdes det gångna
året och som kommer att kompletteras
med ett tak för lagring av kompost är ett
led i denna strategi. Komposteringsytan
kommer att utnyttjas för olika former av
kompostering och stabilisering av avfall.
Det senare kommer att bli nödvändigt
när förbudet att deponera organiskt av-
fall träder i kraft.

På grund av stora ekonomiska risker
har beslut tagits om att avbryta från bord
till jord-projektet. De största riskerna låg
på insamlingen av matavfallet och då
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främst när det gäller kvalitén men även
när det gäller avsättningen av fordonsga-
sen och biogödseln. För SRV´s del ingick
i beslutsunderlaget också en genuin osä-
kerhet om insamling av källsorterat mat-
avfall från hushåll är en riktig åtgärd. Med
de små mängder matavfall som varje hus-
håll lämnar ifrån sig och de stora kvali-
tetsmässiga risker som finns med det stora
antalet leverantörer framstår förbränning
med energiutvinning som en säkrare väg
att gå i dagsläget. För matavfall från res-
tauranger, storkök och livsmedelsaffärer
ligger dock den ursprungliga inriktning-
en fast. Källsortering och biologisk be-
handling, i nuläget kompostering, för att
ta tillvara näringsämnena och skapa ut-
rymme för förbränning av bättre bränsle
i Högdalen. Avvecklingen av från bord
till jord-projektet innebär att de immate-
riella tillgångarna i Ecoferm skrivs ned
med 14,5 Mkr, av vilket 9 Mkr täcks av
en nedsättning av aktiekapitalet och res-
ten 5,0 Mkr balanseras till kommande år.
SRV´s aktieinnehav i Ecoferm har där-
för skrivits ned med 4,5 Mkr.

Brist på förbränningskapacitet
Förbudet att deponera brännbart avfall
och kravet på dispenser från länsstyrel-
sen, om möjligheter saknas att kunna leva
upp till förbudet, har satt ljuset på ett stort
problem i Stockholmsregionen och även
i övriga delar av landet. En fullständigt
orealistisk tidpunkt för genomförande ska
nu hanteras av kommuner, företag och
ägare till avfallsanläggningar. RAS-kom-
mittén har genom sin utredning ”bränsle
ur avfall”, som presenterades i december
2001, visat på den brist på förbrännings-
kapacitet som råder i vår region. Med
dagens sorteringsteknik och dagens nivå
på källsortering hos företagen finns det
en potential på ca 255 000 ton bränsle.
Bränsle som idag deponeras. Detta ska då
jämföras med de utbyggnadsplaner för
ökad förbränningskapacitet som finns i
regionen. Birka Energi planerar för en
ökad förbränningskapacitet i Högdalen-
verket motsvarande 170 000 ton, vilket

inte på långa vägar motsvarar behoven.
Några övriga planer för att öka förbrän-
ningskapaciteten föreligger inte. Dispens-
givningen måste därmed fortsätta, vilket
visar att kritiken mot den beslutade tid-
punkten för förbud att deponera bränn-
bart avfall var berättigad. Branschens upp-
fattning är att en lämpligare tidpunkt hade
varit år 2005 för att tidsmässigt möjliggö-
ra den utbyggnad av förbränningskapaci-
tet och annan återvinningskapacitet som
är nödvändig.

Handels- och
industriavfallet ökar mest
Konjunkturnedgången under förra året
fick inget genomslag på mängderna han-
dels- och industriavfall till Sofielundsan-
läggningen förrän i augusti. Fram till dess
hade mängderna ökat med ca 20 %. Un-
der de sista fem månaderna upphörde ök-
ningen och under årets sista månad mins-
kade till och med avfallsmängderna med
10 % jämfört med året innan. Totalt un-
der året ökade dock mängderna handels-
och industriavfall det s.k ej branschspeci-
fika avfallet med 10 % och bidrog starkt
till det mycket positiva resultatet för år
2001. Årets rörelseresultat uppgick till 6,5
Mkr jämfört med 10,7 Mkr för år 2000.
Exklusive jämförelsestörande poster som
nedskrivning av aktiekapitalet i Ecoferm
med 4,5 Mkr och avsättning för framtida
kostnader för efterbehandling av deponin
uppgick rörelseresultatet till 20,6 Mkr
jämfört med 10,7 Mkr året innan. Avsätt-
ningen är i stort sett fördubblad jämfört
med året innan och beror på en förkortad
livslängd av nuvarande deponi på grund
av ökade avfallsmängder.

Hushållsavfallet påverkas däremot inte
av konjunkturella svängningar. Den to-
tala mängden hushållsavfall per capita
ökade med 2,7 %. Mängden grovsopor
minskade dock med 1,7 % per capita, vil-
ket tyder på en konjunkturell påverkan
på detta avfallsslag. Även återvinningen
av tidningar och förpackningar minska-
de per capita med 1,5 %. Resultatet visar
att en framtida ökning av återvinnings-

graden för dessa avfallsslag nog förutsät-
ter ett förändrat insamlingssystem med
mera av fastighetsnära insamling. Den
översyn av producentansvaret som gjorts
och presenterats i utredningen Resurs i
retur kommer dock inte att leda till mer
fastighetsnära insamling för boende i en-
bostadshus. Bedömningen är därför att
under de närmaste åren kommer ande-
len av de s.k. säcksoporna som går till en-
ergiutvinning att öka. Den totala åter-
vinningen ur hushålls-, handels- och in-
dustriavfall under det gångna året upp-
gick till 154 000 ton och innebar en ök-
ning med 2 %.

Det positiva resultatet för året innebar
att årets investeringar 59,1 Mkr (43,2)
kunde göras med endast ett mindre ne-
gativt kassaflöde. Kassaflödet för året upp-
gick till minus 6,1 Mkr. Huvuddelen av
investeringarna gick till uppbyggnaden av
deponi 2000 samt till utrustning för be-
handling av avfall. Konjunkturnedgång-
en slår nu kraftigt mot mängden handels-
och industriavfall, en minskning med
20 % årets första månader, vilket kommer
att negativt påverka innevarande års re-
sultat och kassaflöde. De kommande årens
investeringar är dock nödvändiga för att
klara de kommande årens utmaningar.

Ingemar Lundström,
VD
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för SRV återvinning AB får härmed avge årsredovisning
för år 2001. Årets bolagsstämma äger rum den 22 maj 2002.

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

EKONOMI

Omsättning
Bolagets intäkter uppgick under år 2001
till 260,5 Mkr (235,9), en ökning med
10,4 procent jämfört med året innan.
Ökningen beror framförallt på ökade
mängder av handels- och industriavfall.

Rörelseresultat
Årets rörelsevinst uppgick till 6,5 Mkr
jämfört med 10,7 Mkr för år 2000.

Baserat på den beräknade återståen-
de livslängden för nuvarande deponi har
årets avsättning till framtida sluttäck-
nings- och efterbehandlingsåtgärder ökat
till 21,7 Mkr jämfört med 12,9 Mkr året

innan. Exklusive kostnaden för jäm-
förelsestörande poster och den föränd-
rade avsättningen för framtida kostnader
är årets rörelseresultat 20,6 Mkr (10,7).
Resultatförbättringen förklaras främst av
ökade intäkter för behandling av handels-
och industriavfall.

Jämförelsestörande poster
Efter en omorganisation under 2001 har
medel reserverats i bokslutet för omstruk-
tureringsåtgärder med 0,8 Mkr. Vidare
har efter beslut om att projektet ”Från
bord till jord” kommer att avbrytas i nu-
varande form aktiekapitalet i Ecoferm
skrivits ned med 4,5 Mkr. Dessa effekter
redovisas i resultaträkningen som jäm-
förelsestörande poster.

Resultat efter finansiella poster
Efter räntenetto uppgår resultatet till 6
Mkr jämfört med 9,7 Mkr året innan.

Nettoresultat efter skatt
Avsättning till periodiseringsfond liksom
skattemässiga avskrivningar har i stort
sett utnyttjats maximalt. Årets underskott
på 5,3 Mkr är hänförbart till skatte-

mässigt icke avdragsgilla poster för om-
struktureringsåtgärder (0,8 Mkr) och ak-
tienedskrivning i Ecoferm (4,5 Mkr).

Investeringar
Årets investeringar uppgick till 59,1 Mkr
(43,2). Av investeringarna hänför sig 11,8
Mkr till bottenkonstruktion för den nya
deponin och 15,3 Mkr till komposte-
ringsanläggningen vid Sofielund, som
invigts under 2001. Därutöver har inves-
terats i anläggning för behandling av för-
orenad jord (4,2), nya fordon (17,8 Mkr),
behållare (1,3 Mkr) och komprimatorer
(4,1 Mkr) samt diverse anläggnings-
arbeten och utrustning.

Tillgångar och
finansiell ställning
Bolagets balansomslutning uppgick vid
årets slut till 288,9 Mkr jämfört med 265
Mkr året innan. Likvida medel och kort-
fristiga placeringar fanns vid slutet av
2001 till ett belopp av 30,6 Mkr (36,8
Mkr). Därutöver fanns en outnyttjad
checkräkningskredit på 3.3 Mkr.

Kassaflödet uppgick under 2001 till
-6,1 Mkr (6,2), en minskning med 12,3
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Mkr jämfört med året innan. Föränd-
ringen beror på en ökad investeringsverk-
samhet med 21,7 Mkr, delvis motverkat
av ett ökat kassaflöde från den löpande
verksamheten med 8,4 Mkr och från fi-
nansieringsverksamheten med 1 Mkr.

Kassalikviditeten uppgick på balans-
dagen till 95,9 procent jämfört med 111,5
året innan. Soliditeten sjönk till 20,8
procent från 22 procent föregående år.

Förväntningar avseende den
framtida utvecklingen
Under senare delen av 2001 inträffade
ett trendbrott efter flera år av ökande
mängder handels- och industriavfall till
Sofielund. Bedömningen är att avfalls-
flödet under 2002, främst på grund av
konjunkturläget, kommer att vara lägre
än under de närmast föregående åren. En
ytterligare bidragande orsak till minskan-
de avfallsmängder är förbudet att depo-
nera brännbart avfall från den 1 januari
2002, vilket i ökande omfattning bedöms
påverka avfallsflödet.

Den 1 januari 2002 höjdes avfallsskat-
ten med 15 procent. Höjningen bedöms
inte få någon större effekt på avfalls-
strömmarna. Det kan däremot den för-
bränningsskatt få som för närvarande
håller på att utredas. Införandet av för-
bränningsskatt gynnar biologiska be-
handlingsmetoder och kommer om den
införs att leda till ökad biologisk behand-
ling av hushållsavfall.

Enligt de senaste beräkningarna
kommer nuvarande avfallsupplag, förut-
om för deponering av rökgasrenings-
produkt, att vara helt utfyllt omkring års-
skiftet 2003/2004. Det innebär att arbe-
tet med den nya deponin behöver på-
skyndas och att erforderliga fonder för
efterbehandlingsåtgärder vid nuvarande
deponi i huvudsak måste säkerställas i sin
helhet under de kommande två åren.

Verksamhet inom
forskning och utveckling
Utvecklingsverksamheten vid företaget
syftar till att finna teknik och metoder
för avfallshanteringen som minimerar

påverkan på den omgivande miljön.
Det största miljöprojekt som hittills

bedrivits inom bolaget är uppbyggnaden
av den nya deponin, deponi 2000. Efter
det att deponins centrala dräneringssys-
tem färdigställts under 2000 har arbetet
fortsatt med byggnation av en första
etapp av bottentätning. Bottentätningen
följer de skärpta krav som finns inskriv-
na i EU-direktivet och deponeringsför-
ordningen och har hittills kostat 11,8
Mkr. Under 2002 kommer ytterligare
bottentätningsåtgärder att vidtas, för vil-
ket 6,5 Mkr avsatts i budgeten.

I anslutning till deponiuppbyggnaden
drivs ett projekt stöttat av Renhållnings-
verksföreningen för utvärdering av bygg-
nationens funktion avseende geologisk
barriär och bottentätning. I projektet som
löper till och med 2003 skall erfarenhe-
ter dokumenteras från själva byggnatio-
nen. Vidare skall barriärens funktion föl-
jas upp med avseende på täthet och fil-
tereffektivitet, samt alternativa material
i dränskikt undersökas och bedömas.

Arbetet med att välja teknik för vat-
tenrening har fortsatt under 2001. Base-
rat på beslut i koncessionsnämnden krävs
för deponi 2000 lokalt omhändertagan-
de av lakvattnet vid Sofielund. I syfte att
utvärdera alternativa tekniklösningar har
en celldeponi byggts upp på nuvarande
upplag och lakvatten från olika celler har
undersökts under ett antal år. Under 2002
beräknas lakvattendammar vid den nya
deponin vara anlagda och våtmark åter-
ställd för användning som eftersteg i
reningsprocessen. Tillsammans med
övriga markarbeten som erfordras för
reningsanläggningen har i budgeten för
2002 avsatts 4,5 Mkr för detta ändamål.

Ett försök pågår med återanvändning
av lakvatten för bevattning av nuvaran-
de deponi. Syftet med detta försök är
att finna en optimal bevattningsmängd
för att därmed stimulera produktionen
av deponigas.

En utredning har initierats för att ut-
värdera möjligheten att stabilisera rök-
gasreningsprodukter inom Sofielunds-
anläggningen. Avsikten är bl a att utröna
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huruvida lakvatten från askdeponin kan
återanvändas som tillsats i stabilisatet.

En ny komposteringsplatta på 2,5
hektar invigdes under hösten 2001.
Innan anläggningen är helt klar kommer
ett tak att byggas över en del av plattan
för lagring av matavfall och färdig kom-
postjord. Investeringskostnaden för plat-
tan har uppgått till 23,7 Mkr, varav 15,3
Mkr under 2001. Taket beräknas kosta
ytterligare 2,7 Mkr. Kompostering av
hushållsavfall har pågått under 2001 och
under 2002 kommer verksamheten att
vidareutvecklas med teknik och komplet-
terande utrustning för hantering av blött
avfall. För detta har 4 Mkr budgeterats
för 2002.

En anläggning för jordtvätt enligt den
s.k. biosanmetoden har färdigställts un-
der 2001 till en kostnad av 4,2 Mkr. An-
läggningen har en årlig kapacitet på ca
20 000 ton.

Investeringar i forsknings- och ut-
vecklingsprojekt under 2001, inklusive
anläggningarna för kompostering och
jordtvätt, uppgick till 31,3 Mkr. Omfatt-
ningen av rörelsekostnader för bolagets
forskning och utveckling under året mot-
svarar 1,3 procent av bolagets totala
rörelsekostnader.

Miljöpåverkan
Hela verksamheten vid Sofielunds-
anläggningen, som svarar för ungefär 40
procent av bolagets totala omsättning, är
klassificerad som miljöfarlig och därför
tillståndspliktig enligt miljöbalken. Till-
synsmyndighet för verksamheten är läns-
styrelsen, som fastställt ett program för
kontroll av verksamhetens miljöpåverkan.

Enligt deponiförordningen skall med-
el finnas avsatta för sluttäckning och ef-
terbehandling vid avslutat avfallsupplag.

Sluttäckning av nuvarande avfallsupp-
lag har pågått sedan 1997 i enlighet med
kraven i deponiförordningen, vilket bl a
innebär att vatteninfiltrationen i depo-
nin inte får överstiga 50 liter per m2 och
år. Under 2001 har en yta av 0,6 hektar
blivit åtgärdad, varefter 13 hektar åter-
står att sluttäcka under de närmast föl-
jande åren. Avsättningen under 2001
uppgick till 4,4 Mkr, varefter totalt 13,4
Mkr finns fonderade för framtida slut-
täckningskostnader vid utgången av 2001.

Enligt deponiförordningen skall vida-
re medel finnas avsatta för efterbehand-
ling vid avslutat avfallsupplag. SRV har
sedan tidigare gjort avsättningar för att
täcka en efterbehandlingsperiod på 50 år.

Baserat på den beräknade återstående
livslängden för nuvarande upplag har
17,2 Mkr avsatts under 2001, varefter
fonderade medel för efterbehandlingsåt-
gärder uppgår till totalt 69,7 Mkr.

Lak- och processvatten från avfalls-
upplag och övrig verksamhet samlas upp
i dammar och avleds till Henriksdals re-
ningsverk. Flödet mäts och analyser av
vattnet sker regelbundet.

Kontroll sker löpande runt deponin
och vid befintliga dränerings- och av-
loppssystem för att undvika lakvatten-
påverkan på omgivande natur. Under
2001 uppgick kostnaden för förebyggan-
de åtgärder till 1,4 Mkr.

Hanteringen av farligt avfall sker in-
omhus i moderna lokaler utan avlopp.
Behandling av tvätthallsslam sker i en
separat anläggning med noggrann kon-
troll av att utsläpp till lakvattenmagasin
inte innehåller högre föroreningshalter
än vad som anges i de riktvärden som
redovisats i samband med tillståndsgiv-
ningen för verksamheten. Under 2001
har vissa förhöjda halter påvisats, vilket
lett till att medel avsatts med 1 Mkr i
2002 års budget för att utreda och åtgär-
da eventuella brister i anläggningen.

Utvinning och omhändertagande av
den gas som bildas i avfallsupplagen un-
der nedbrytningsprocessen minimerar
utsläpp av föroreningar till luft.

I vissa delar av verksamheten före-
kommer användning av kemikalier. Vid
kylning av deponigas och ventilation av
kontorsbyggnad har hittills använts fre-
on. Från 2002 kommer freonet succes-
sivt att ersättas med annat kylmedel. Vid
behandling av tvätthallsslam har använts
järnklorid och natronlut.

Bolaget avser att införa ett miljöled-
ningssystem enligt ISO 14001 under
2002. Bolaget har vidare sedan tidigare
en miljöpolicy, i vilken framhävs målsätt-
ningen att minska miljöpåverkan och
spara resurser genom åtgärder för ökad
återvinning och minskad deponering.
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Femårsöversikt
2001 2000 1999 1998      1997

Årsresultat
Intäkter 260,5 235,9 184,1 176,9 170,1
Rörelseresultat 6,5 10,7 10,3 0,3 4,3
Finansiella intäkter och kostnader -0,6 -1,0 - 1,1 - 0,7 -0,3
Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 6,0 9,7 9,3 -0,4 4,0
Skatter 0,1 1,3 0,8 0,6 1,0
Årets nettovinst -5,3 2,4 1,0 -0,4 2,4

Ställning vid årets slut
Balansomslutning 288,9 265,0 201,7 182,8 160,2
Rörelsekapital -2,8 11,4 19,7 14,2 -1,9
Fordon, maskiner och inventarier 147,7 109,8 80,9 77,0 67,5
Fastigheter 46,7 47,0 49,9 46,9 47,7
Långfristiga skulder och avsättningar 123,2 102,5 92,1 82,0 55,0
Obeskattade reserver 61,5 50,3 44,3 36,8 37,4
Eget kapital 15,7 22,1 20,8 20,9 22,4

Andra uppgifter
Investeringar i fordon,
maskiner, inventarier och fastigheter 59,1 43,2 17,9 23,7 35,0
Avskrivningar enligt plan 21,2 17,2 15,8 15,1 18,5

Nyckeltal
Tillgångarnas avkastning (%) 2,9 4,5 5,6 0,5 3,5
Rörelsemarginal (%) 2,5 4,6 5,7 0,2 2,6
Kassalikviditet (%) 95,9 111,5 141,8 130,7 89,8
Soliditet 20,8 22,0 26,1 25,9 30,3
Skuldsättningsgrad 4,3 3,9 3,2 3,2 2,6

Statistiska uppgifter
Medeltalet anställda 140 144 139 139 141
Deponerade avfallsmängder (ton) 144 600 156 400 155 600 153 700 126 400
Återvunna avfallsmängder (ton)
- papper 14 310 14 550 13 940 13 910 13 060
- glas 4 030 3 970 3 860 3 860 3 750
- pappersförpackningar 2 640 2 500 2 310 2 090 1 930
- plastförpackningar 570 530 620 470 280
- metaller 5 870 5 660 4 890 4 330 4 160
- avfallsbränsle 36 660 33 480 31 790 37 880 36 940
Energiutvinning (GWh)
- metangas 25,7 28,9 30,3 32,5 30,5
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Resultaträkningar
(kr) 2001 2000

Rörelsens intäkter
Rörelsens nettoomsättning 258 562 755 232 421 914
Förändring av varulager -311 278 33 397
Övriga rörelseintäkter 2 212 032 260 463 509 3 482 518 235 937 829

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -3 293 835 -5 872 819
Övriga externa kostnader (not 1) -172 699 499 -153 694 052
Personalkostnader (not 2) -51 831 736 -50 705 667
Överskottsmedel pensionsförsäkring (not 2) 403 913 2 218 230
Avskrivningar och nedskrivningar av
    anläggningstillgångar (not 3) -21 248 863 -17 163 046
Jämförelsestörande poster
   - omstruktureringskostnader (not 2) -750 000 –
   - nedskrivning av aktier i intressebolag (not 9) - 4 500 000 -253 920 020 – -225 217 354

Rörelseresultat 6 543 489 10 720 475

Resultat från finansiella poster
Övr ränteintäkter och liknande resultatposter (not 4) 1 755 617 1 290 170
Räntekostnader och liknande resultatposter (not 5) -2 333 422 -577 805 -2 275 958 -985 788

Resultat efter finansiella poster 5 965 684 9 734 687

Bokslutsdispositioner (not 6)
Förändring skatteutjämningsreserv L – 604 848
Avskrivningar enligt plan -12 454 254 -7 126 750
Periodiseringsfond 1 291 228 -11 163 026 475 207 -6 046 695

Resultat före skatt - 5 197 342 3 687 992

Skatt på årets resultat (not 7) -52 658 -1 259 416

Årets resultat -5 250 000 2 428 576
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Balansräkningar
(kr) 31 december 2001  31 december 2000

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar (not 8)
Mark 15 692 928 15 692 928
Markanläggningar 12 430 845 11 602 475
Byggnader  18 541 928 19 677 497
Fordon 42 046 256 33 456 965
Övriga maskiner och inventarier 105 643 135 194 355 092 76 383 020 156 812 885

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag (not 9) 1 994 000 6 494 000
Övriga långfristiga fordringar 6 812 167 8 806 167 133 994 6 627 994

Summa anläggningstillgångar 203 161 259 163 440 879

Omsättningstillgångar
Varulager (not 10) 792 335 1 103 613
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar (not 11) 40 870 067 55 255 600
Skattefordringar 2 534 575 1 327 817
Övriga fordringar 3 647 408 2 513 423
Förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter (not 12) 7 249 779 54 301 829 4 619 029 63 715 869
Kortfristiga placeringar 26 058 406 20 335 740

Kassa och bank
Kassa och banktillgodohavande (not 13) 4 583 266 16 423 408

Summa omsättningstillgångar 85 735 836 101 578 630

Summa tillgångar 288 897 095 265 019 509

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

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 10 305 835 8 987 259
Årets resultat -5 250 000 5 055 835 2 428 576 11 415 835

Summa eget kapital 15 711 835 22 071 835

Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar utöver plan (not 15) 56 397 603 43 943 349
Periodiseringsfonder (not 16) 5 087 314 61 484 917 6 378 542 50 321 891

Avsättningar
Avsatt till pensioner (not 17) 10 814 076 10 196 837
Övrig pensionsskuld (not 18) 3 212 435 3 135 000
Efterbehandling och topptätning av deponi (not 19) 83 173 500 97 200 011 63 576 800 76 908 637

Långfristiga skulder (not 20)
Övriga skulder 25 954 306 25 581 272

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 23 749 799 26 814 528
Övriga skulder (not 21) 32 271 230 30 170 661
Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter (not 22) 32 524 997 88 546 026 33 150 685 90 135 874

Summa eget kapital och skulder 288 897 095 265 019 509

Ställda säkerheter och och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter för egna skulder
Fastighetsinteckning 300 000 300 000
Företagsinteckning 1 200 000 1 200 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll 35 700 287 31 347 618
Ansvarsförbindelser
Borgen för Miljösortering på Södertörn AB 5 620 666 4 500 000
Övriga ansvarsförbindelser (not 9) 17 130 000 17 130 000
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Noter
med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningslagen har tillämpats. Några förändringar i bolagets redovisningsprinciper
har inte införts under år 2001.

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

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

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

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

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

Kassaflödesanalyser
(Kkr)  2001 2000

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 5 966 9 735
   Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm 45 372 28 094

Delsumma 51 338 37 829
Betald skatt -1 259 -768
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 50 079 37 061
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 311 -33
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 10 621 -31 582
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -1 590 45 601

Kassaflöde från den löpande verksamheten 59 421 51 047

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -59 093  -43 163
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 970 –
Försäljning/Förvärv av finansiella tillgångar -6 678 15
Kassaflöde från investeringsverksamheten -64 801 -43 148

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån/Amortering lån 373 -558
Utbetald utdelning -1 110 -1 110
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -737 -1 668

Årets kassaflöde -6 117 6 231
Likvida medel vid årets början 36 759 30 528
Likvida medel vid årets slut 30 642 36 759

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYSER

Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta 1 756 1 290
Erlagd ränta 1 290 1 864

Not 1. Revisionsarvoden

Arvoden för revisionsuppdrag till KPMG Bohlins, Rolf Lindskog, uppgick för år 2001 till 105 000 kr.
Därutöver utgick ersättning för konsultationer till 18 000 kr.

Not 2. Anställda och personalkostnader

Antalet anställda  2001 2000
Antal Varav män Antal Varav män

Medelantalet anställda
uppgick till: 140 84,3 % 144 84,0 %

Antalet tjänster vid
årets slut uppgick till:
Manuell sophämtning 36,5 36,5
Övriga chaufförer 26 28
Övriga medarbetare 64 61

Summa 126,5 125,5
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Personalens frånvarotid i procent
              Ackords- och tim-                            Månads-
              avlönad personal                      avlönad personal

2001 2000 2001 2000
Semester 7,9 7,2 7,7 7,3
Sjukdom/arbetsskador 17,2 17,4 9,2 10,5
Föräldraledighet 1,2 0,7 2,1 0,8
Studieledighet 1,5 2,1 – –
Övrigt 1,1 0,7 0,3 0,3

Totalt 28,9 28,1 19,3 18,9

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och ersättningar under året uppgick till 35,0 Mkr (34,0), en ökning med 2,7 procent.

                                                       Kostnader (Kkr)
2001 2000

Styrelse och VD 1076,6 1 048,6
Övriga anställda 33 884,4 32 994,5
Summa 34 961,0 34 043,1

Pensionskostnader 3 268,5 2 639,7
Övriga sociala kostnader 11 860,4 11 728,9
Totalt 50 089,9 48 411,7

Verkställande direktören är anställd med visstidsförordnande som upphör 2003-03-31. Från
denna tidpunkt erhåller VD visstidspension. Från år 1997 har bolaget skuldfört åtagande avse-
ende VD´s eller bolagets möjligheter att påkalla VD´s pensionering före 65 års ålder. Av
bolagets pensionskostnader avser 806,2 Kkr (711,1) VD. Bolagets avsättning för pensionsför-
pliktelser till denne uppgår till 5 909,2 Kkr (5 103). För bolagets styrelse finns inga pensions-
kostnader eller förpliktelser.

Sedan 1997 förvaltas medel för de anställdas pensioner genom försäkring i Skandia. Den
faktiska avkastningen på pensionskapitalet har överstigit den avkastning som antagits i pensi-
onsavtalet. Det ackumulerade överskottet per den 31 december 2001 uppgår till 2 781 196 kr,
vilket kan användas för sänkning av framtida premier eller för annat pensionsändamål. Belop-
pet redovisas i balansräkningen som kortfristig fordran.

Efter omorganisation under 2001 har bolaget vid årsskiftet reserverat 750 000 kr för
omstruktureringskostnader. Kostnaden är i bokslutet redovisad som kortfristig skuld.

Not 3. Avskrivning av materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar av anläggnings-
tillgångar uppgick till: 2001 2000
Byggnader 1 147 385 1 125 055
Markanläggningar 683 587 656 801
Fordon, maskiner och inventarier 19 417 891 15 381 190

Summa 21 248 863 17 163 046

Not 4. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2001 2000
Dröjsmålsräntor 52 103 55 112
Övriga ränteintäkter 1 703 514 1 235 058

Summa 1 755 617 1 290 170

Not 5.  Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnaderna utgjordes av: 2001 2000
Dröjmålsränta till leverantörer 22 333 1 169
Räntekostnader pensionsskuld 407 873 411 722
Övriga räntekostnader 1 903 216 1 863 067

Summa 2 333 422 2 275 958

Not 6.  Bokslutsdispositioner

2001 2000
Skillnad mellan bokförd avskrivning
och avskrivning enligt plan
- Överavskrivning -12 519 890 -7 187 699
- Återföring av
tidigare överavskrivning 65 636 -12 454 254 60 949 -7 126 750

Periodiseringsfond - 1995 års taxering – 1 599 685
                                - 1996 års taxering 1 337 104 –
                                - årets avsättning -45 876 -1 124 478
Återföring av skatteutjämningsreserv L – 604 848
Summa -11 163 026 -6 046 695

Not 7.  Skatt på årets resultat

Den beräknade skattekostnaden
består av: 2001 2000
Statlig skatt - årets resultat 52 658 1 259 416

Latent skattekostnad i obeskattade reserver uppgår till 17 215 777 kr (14 090 129).

Not 8.  Anläggningar

Följande värden redovisas för företagets anläggningar:
Ackumulerade Mark o Övr. maskiner
anskaffn.värden Byggnader markanläggn Fordon o inventarier
Vid årets början 35 634 129 33 341 514 76 813 987 160 409 779
Nyanskaffningar 11 816 2 297 447 17 820 273 38 963 626
Avyttringar/
utrangeringar – – -9 457 841 -793 801
Omklassificeringar – -785 490 – 785 490
Vid årets slut 35 645 945 34 853 471 85 176 419 199 365 094

Ackumulerade avskrivningar enl plan
Vid årets början 15 956 632 6 046 111 43 357 022 84 026 759
Avyttringar/
utrangeringar – – -9 155 749 -793 801
Årets avskrivning
enl plan 1 147 385 683 587 8 928 890 10 489 001
Vid årets slut 17 104 017 6 729 698 43 130 163 93 721 959
Planmässigt restvärde
vid årets slut 18 541 928 28 123 773 42 046 256 105 643 135

Taxeringsvärdena för anläggningarna uppgick till:
                                                             Taxeringsvärde                        Planmässigt restvärde

2001 2000 2001 2000
Byggnader
Jordbromalm 6:8,  Haninge 1 061 000 1 061 000 1 634 011 1 750 138
Harven 1 del av, Nynäshamn skattefri skattefri 855 261 906 628
Axeln 3, Huddinge 511 000 511 000 566 806 610 323
Skyttbrink 4, Botkyrka 240 000 240 000 4 757 369 5 071 222
Gladö 1:1, Sundby 1:1,
Huddinge skattefri skattefri 4 541 712 4 840 203
Gladö 1:3, Huddinge 2 799 000 2 799 000 4 488 563 4 708 079

Mark
Jordbromalm 6:8, Haninge 1 196 000 1 196 000 182 500 182 500
Jordbromalm 6:2,
Åby 1:141, Haninge skattefri skattefri 1 915 000 1 915 000
Harven 1, del av,
Nynäshamn skattefri skattefri 376 870 376 870
Axeln 3, Huddinge 580 000 580 000 387 678 387 678
Skyttbrink 4, Botkyrka 63 000 63 000 2 171 820 2 171 820
Skyttbrink 21, Botkyrka skattefri skattefri 2 884 000 2 884 000
Macken 4, Salem 418 000 418 000 2 694 275 2 694 275
Macken 5, Salem 406 000 406 000 – –
Visättra 1:1, Huddinge skattefri skattefri 5 080 785 5 080 785
Övrigt, huvudsakligen
markanläggn. skattefri skattefri 14 129 051 13 393 379

Summa 7 274 000 7 274 000 46 665 701 49 972 900

Not 9.  Andelar i intressebolag

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

SRV äger vidare tillsammans med Stockholms kommun intressebolaget Ecoferm med or-
ganisationsnummer 556197-9526, med säte i Stockholm. Ingen verksamhet har bedrivits i
bolaget under år 2001. SRV har via ägarkommunerna erhållit statligt bidrag för investering i
rötningsanläggning. Investeringen sker i Ecoferm, till vilket bolag bidraget överföres. Hittills-
varande bidrag redovisas under ansvarsförbindelser i SRV’s balansräkning och uppgår till
17 130 000 kr, av vilket 2 911 759 kr överförts till Ecoferm AB och resterande belopp skuldförts
(se not 21). Då ägarna har beslutat att rötningsprojektet skall avbrytas i hittillsvarande form
kommer en omstrukturering av Ecoferm att äga rum. I bokslutet för Ecoferm har de immate-
riella tillgångarna skrivits ned med 14,5 Mkr. Nedskrivningen innebär en balanserad förlust
med 14 Mkr, av vilket 9 Mkr täcks av en nedsättning av aktiekapitalet och resten, 4 976 408 kr,
balanseras till kommande år. För att återspegla förändringen i Ecoferm har SRV’s aktiekapital
i bolaget skrivits ned med 4,5 Mkr och uppgår därefter till 494 000 kr. Av därutöver balanserad
förlust i Ecoferm täcks SRV’s andel, dvs hälften eller 2 488 204 kr, inom ramen för ovan nämn-
da ansvarsförbindelse.

Utgående bokfört värde 2001 2000

- Miljösortering 1 500 000  1 500 000
- Ecoferm 494 000 4 994 000

Summa 1 994 000 6 494 000
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Not 10.  Varulager

Varulagret utgjordes av: 2001 2000
Säckar och kärl 541 239 639 902
Avfallsbränsle 152 800 375 900
Övrigt 98 296 87 811
Summa 792 335 1 103 613

Not 11.  Kundfordringar

Kundfordringar utgjordes av: 2001 2000
Förskottsfakturerade abonnemang 14 109 359 13 377 919
Fordran på Ecoferm – 7 905 272
Övriga kundfordringar 26 760 708 33 972 409
Summa 40 870 067 55 255 600

Not 12.  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter utgjordes av: 2001 2000
Förutbetalda arrendeavgifter 1 609 017 1 383 532
Förutbetalda försäkringspremier 83 684 54 254
Upplupna intäkter insamling
tidningar och förpackningar 890 059 619 036
Övriga periodiserade kostnader
och upplupna intäkter 4 667 019 2 562 207

Summa 7 249 779 4 619 029

Not 13.  Kassa och banktillgodohavanden

Utöver redovisade tillgodohavanden var 26,1 Mkr placerade i värdepappersfonder i Nordbanken
Kapitalförvaltning. Dessutom fanns beviljad outnyttjad checkräkningskredit på 3 300 000 kr.

Not 14.  Eget kapital

Aktie- Reserv- Balanserad Totalt
kapital fond vinst eget kapital

Vid årets början 8 880 000 1 776 000 11 415 835 22 071 835
Utdelning enligt beslut
av Bolagsstämman – – -1 110 000 -1 110 000
Årets resultat – – -5 250 000 -5 250 000
Vid årets slut 8 880 000 1 776 000 5 055 835 15 711 835
Aktiekapital 17 760 aktier à nominellt 500 kr.

Not 15.  Ackumulerade avskrivningar utöver plan

Ackumulerade överavskrivningar
fördelar sig enligt nedan: 2001 2000
Byggnader 368 201 392 345
Markanläggningar 569 025 610 517
Fordon, maskiner och inventarier 55 460 377 42 940 487
Summa 56 397 603 43 943 349

Not 16.  Periodiseringsfonder

Det maximala utrymmet att överföra del av årets vinst till periodiseringsfond är beräknat till
58 485 kr. I bokslutet har 45 876 kr avsatts.

Periodiseringsfond 2001 2000
- 1996 års taxering – 1 337 104
- 1997 års taxering 2 395 609 2 395 609
- 1998 års taxering 863 204 863 204
- 1999 års taxering – –
- 2000 års taxering 658 147 658 147
- 2001 års taxering 1 124 478 1 124 478
- 2002 års taxering 45 876 –

Summa 5 087 314 6 378 542

Not 17.  Avsatt till pensioner

2001 2000
Ingående skuld 10 196 837 10 293 061
Skuldförändring 617 239 - 96 224
Utgående skuld 10 814 076 10 196 837

Säkerhet för pensionsskulden finns i form av kommunal borgen.

Not 18.  Övrig pensionsskuld

2001 2000
Ingående skuld 3 135 000 2 588 785
Skuldökning 77 435 546 215
Utgående skuld 3 212 435 3 135 000

Säkerhet för pensionsskulden finns i form av kommunal borgen.

Not 19.  Avsatt för efterbehandling och topptätning av deponi

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

2001 2000
Efterbehandling avslutad deponi 69 723 800 52 949 500
Sluttäckning och iordningställande
av avfallsupplag 13 449 700 10 627 300
Summa 83 173 500 63 576 800

Not 20.  Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder utgörs av: 2001 2000
Långfristig del av
låneskuld till Nordbanken 2 040 000 4 080 000
Långfristig del av avbetalningsköp
av fordon och kärl 23 914 306 21 365 119
Övrigt – 136 153
Summa 25 954 306 25 581 272

Not 21.  Övriga kortfristiga skulder

Övriga skulder utgörs av: 2001 2000
Kortfristig del av låneskuld till Nordbanken 2 040 000 2 040 000
Kortfristig del av avbetalningsköp
av fordon och kärl 11 649 828 9 527 376
Mervärdesskatt 2 313 847 3 123 741
Statligt bidrag till Ecoferm 14 218 241 14 218 241
Kortfristig skuld omstruktureringsåtgärder 750 000 –
Övriga skulder 1 299 314 1 261 303
Summa 32 271 230 30 170 661

Not 22.  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter utgörs av: 2001 2000
Upplupna löner och sociala kostnader 7 918 182 6 738 743
Förskottsfakturerade intäkter 11 295 307 10 702 389
Avfallsskatt 10 268 713 10 860 318
Övriga upplupna kostnader 3 042 795 4 849 235
Summa 32 524 997 33 150 685
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Styrelsen och verkställande direktören föreslår att av till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel, bestående av balanserad
vinst kr 10 305 835 och årets underskott kr 5 250 000, tillsammans kr 5 055 835, utdelas kr 1 998 000 till aktieägarna och att
resterande belopp, kr 3 057 835, överföres i ny räkning.

Huddinge den 21 mars 2002

Birgitta Mörk, Ordförande

Jan Ericson Edit Hedström Staffan Holmberg Per Langerfors

Jan Amnefelt Kåre Hagman Lennart Sjödell Ingemar Lundström
Verkställande direktör

Förslag till vinstdisposition

Revisionsberättelse

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i SRV återvinning AB
för år 2001. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt
ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i
rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av
underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna
och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen
eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

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

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

Huddinge den 2 april 2002

Rolf Lindskog, Auktoriserad revisor

Vi har på granskat bolagets verksamhet under år 2001.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed.
Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor

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

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

sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Huddinge den 2 april 2002

Ulf Harjulin Per-Eric Rosencrantz Håkan Emsgård

Granskningsrapport

Till bolagsstämman i SRV återvinning AB
Org nr 556053-7515

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

Kommun Aktiekapital (kr) Andel (procent)

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

Styrelse

Ägare/Styrelse

Ersättare
Bengt Säberg (M), Huddinge

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

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

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

Verkställande direktör

Ingemar Lundström

Ersättare
Per Erik Ekman, Salem

Ulla Larsson, Nynäshamn
Rolf Pettersson

Ordinarie

Birgitta Mörk (S), ordförande, Botkyrka
Jan Ericson (Fp), vice ordförande, Huddinge

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

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

Ordinarie
Ulf Harjulin, Huddinge

Per-Eric Rosencrantz, Haninge
Håkan Emsgård, Botkyrka

Rolf Lindskog, auktoriserad revisor

Revisorer

Stående från vänster: Ivar Sjöberg, Bengt Säberg, Lars Morberg, Birgitta Mörk, Lennart Sjödell, Jan Amnefelt,
Aatos Pääkkö, Margareta Bernhardsson, Lars-Göran Liljedahl, Kåre Hagman och Edit Hedström

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

Saknas: Kjell Åke Karlsson, Per Langerfors och Roland Sernlind
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Besöksadress: Björkholmsvägen 16   Postadress: Box 1173, 141 46  HUDDINGE
Telefon: 08-608 90 00   Reg nr: 556053-7515 C
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