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Innehåll

SRV återvinning ab är ett processorienterat tjänsteföretag som erbjuder miljöriktig avfallshantering till företag, offentlig förvaltning 
och privatpersoner på Södertörn. Vi är idag 170 anställda och ägs av kommunerna huddinge, haninge, Salem, botkyrka och nynäs-
hamn. Verksamheten omfattar insamling och förädling av återvinningsmaterial, bränsle och avfall, samt deponering. 

åRet i KoRthet
• Robert Falck, ny vd.

• Nytt tillstånd till Sofielund återvinningsanläggning.

• SRV fyller 60 år.

• Beslut om att bygga förbehandlingsanläggning för 

    matavfall även för hushåll.
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För oss som arbetar med återvinning är 
det en självklarhet att det finns en fram-
tid. det präglar oss i allt vi gör. ett exem-
pel är eUs avfallstrappa som kanske inte 
är så känd för folk i allmänhet men ligger 
som en vägledande grund i vårt arbete. Vi 
strävar efter att minimera vårt avfall, 
återanvända istället för att slänga, åter-
vinna och slutligen deponera. 

Vi är bra, eller till och med mycket bra, 
på att återvinna i Sverige. På vår återvin-
ningsanläggning Sofielund återvinner 96 
procent av det avfall vi får in. Med den 
bakgrunden känns det naturligt att vi bör-
jat titta på möjligheten att lämna saker 
för återanvändning i samband med att 
man besöker någon av våra nio återvin-
ningscentraler.

nytt tillstånd tryggar vår miljö
i september förhandlade vi om nytt till-
stånd i miljödomstolen i nacka. det inne-
bär att vi är kontrollerade och lever upp 
till alla nya miljökrav och lagar. det gamla 
tillståndet var delvis beslutat efter tidi-
gare miljölagstiftning. nu har vi ett till-
stånd istället för sju – en förenkling för 
både oss och våra kunder. 

Din mat i tanken
tillståndet innebär ett antal miljöförbätt-
rande åtgärder varav en är möjligheten 
att ta emot större mängder matavfall. 
Med det nya tillståndet kan vi ta emot 50 
000 ton matavfall mot dagens 10 000 
ton. Redan idag tar vi emot matavfall 
från olika verksamheter men för att klara 
de nationella målen, att 35 procent av allt 
matavfall ska behandlas biologiskt, krävs 
att även hushållen omfattas av denna typ 
av matavfallsinsamling. 

Vi har tagit beslut om att bygga en för-
behandlingsanläggning för att omvandla 
insamlat matavfall till ett substrat som vi 
sedan kan leverera till extern biogaspro-
ducent. att vi har miljödomstolen och till-

synsmyndigheternas förtroende att 
bedriva en egen biogasanläggning är 
bevis på att vi är en ledande aktör inom 
återvinning.

Med fokus på säkerhet
Under slutet av året beslutade vi oss för 
att ta bort miljöstationer på bensin-
mackar och hänvisa privatpersoner på 
Södertörn till våra bemannade återvin-
ningscentraler för att slänga farligt avfall. 
en förbättring som ger både ökad service 
och säkrare miljö eftersom vi kan kon-
trollera inflödet av avfall och säkerställa 
att det farliga avfallet sorteras på ett 
korrekt sätt.

60 år i branschen
2009 var året då vi firade 60 år. Utveck-
lingen i branschen har varit enorm. Miljö 
har blivit ett hett ämne i världen och 
avfall en allt viktigare fråga och vi har 
gått från att enbart transportera och för-
vara sopor till att även återvinna och 
energiutvinna. 

idag verkar vi inom en bransch där vi kan 
påverka framtiden och göra bra saker. 
det är oerhört stimulerande. Som ett 
samhällsnyttigt företag skapar vi förut-
sättningar för att vårt samhälle fungerar 
nu idag, men också för våra kommande 
generationer. Vi har en spännande tid 
framför oss.

vD har orDet

Robert Falck Vd

Vi SKa Ägna oSS 
åt det Vi Kan bÄSt  

2009 var ett tufft år. Lågkonjukturen som drabbade hela världen 
påverkade även oss. det har gett oss större anledning att fokusera på det 

vi är bra på. Vi ska bli vid vår läst, göra det vi kan bäst, nämligen at
tillsammans bidra till en plats för kommande generationer.

”vi är kontrollerade 
och lever upp till alla nya 

miljökrav och lagara”
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60 åR i 
SaMhÄLLetS 
tJÄnSt
Under 2009 firade vi 60 år i branschen. Det är något 
vi är enormt stolta över. Vi har gått från att enbart 
transportera och förvara sopor till att även återvinna 
och energiutvinna. 

huddinge Renhållnings-
verk bildas för att sköta 
sop- och latrinhämt-
ning. då körde två  
sopbilar jämfört med 
dagens 65.

Verksamheten växer  
och blir till Södertörns 
Renhållningsverk med 
uppdrag i huddinge, 
haninge, botkyrka, 
nynäshamn och Salem.

de första återvin-
ningscentralerna 
öppnade.

Producentansvar för 
förpackningar införs 
efter beslut från 
regeringen. 

nytt namn, SRV återvin-
ning ab. Verksamheten 
utvecklas från enbart trans-
port och förvaring av sopor 
till att även omfatta åter-
vinning och energiutvinning. 

Miljösortering på 
Södertörn bildas  
med SRV som  
delägare och  
uppdrag att fin- 
sortera.

Försäljnings-
avdelning och 
marknads- 
avdelning  
bildas. 

Miljöbalken 
grundas när  
15 olika miljö- 
lagar slås ihop.

avfall som 
läggs på  
deponi  
beskattas. 

Verksamheten 
blev miljö- 
certifierad.

Kvalitets-
certifiering.

eUs avfalls-
trappa  
lagstadgas.  
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de ytor som färdigställts på deponi 3 
beräknas vara tillräckliga för att bedriva 
verksamheten fram till och med 2011. 
Under 2010 kommer bottenarbeten utfö-
ras för att iordningställa ytterligare cirka 
tre hektar cellindelad deponiyta. Frågan 
om lakvattenhantering har utretts under 
2009 och beslut har tagits om att inleda 
ett samarbete med Stockholm Vatten för 
att genomföra nödvändiga investeringar i 
en förbättrad reningsanläggning och 
framtida drift av reningen av lakvattnet.

För att vara delaktig i de nationella målen 
för insamling och behandling av matav-
fall har SRV hemställt till sina ägarkom-
muner om att få starta utsortering av 
matavfall hos hushållen i de fem ägar-
kommunerna. Redan idag utsorterar 
många verksamheter sitt matavfall men 
för att klara de nationella målen, att 35 
% av allt matavfall ska biologiskt behand-
las, krävs att även hushållen omfattas av 
denna typ av källsortering.
den mest miljövänliga behandlingsformen 
av matavfall är rötning. SRV har därför 
tagit beslut om att bygga en förbehand-
lingsanläggning för att omvandla insam-
lat matavfall till substrat som sen kom-
mer att rötas för att framställa fordons-
gas. Projektering av bygget har påbörjats 
i början av 2010.

ansvaret för att samla in förpackningar 
och tidningar vilar idag på Fti (förpack-
ning och tidningsinsamlingen). hushållen 
får idag transportera samtliga typer av 
förpackningar till återvinningsstationer 
som finns runt om i kommunerna. Då för-
packningar och tidningar idag utgör en 
stor andel av hushållens avfallsmängder 
upplever många hushåll att lösningen med 
återvinningsstationer inte är en fullgod 
lösning. Önskemål om att SRV ska införa 
fastighetsnära insamling av förpack-
ningar även för hushåll har framförts från 
många fastighetsföreningar såväl som 
från huddinge kommun. SRV kommer 
därför att genomföra ett försök i hud-
dinge kommun under 2010 där cirka 2 
000 hushåll kommer att få pröva så kall-

lad fyrfacksinsamling, dvs. de kommer 
att erbjudas speciella kärl som placeras 
vid tomtgränsen och där samtliga för-
packningar kan sorteras på plats. den 
nya insamlingsmetoden kommer att kräva 
stora investeringar de närmaste tre åren 
om systemet införs fullt ut i alla fem kom-
muner. 

antalet företag som bedriver sorterings- 
och återvinningsverksamhet av avfall tros 
fortsätta att öka så länge företag med 
relativt begränsad volym kan bedriva sin 
verksamhet utan omfattande tillstånds-
plikt. Konkurrensen väntas därför fort-
sätta att öka inom återvinningsbran-
schen.

verKSaMhet InoM 
ForSKnInG oCh UtveCKlInG

i enlighet med företagets verksamhetspo-
licy skall sådan teknik användas som ger 
minsta möjliga miljöpåverkan. Utveck-
lingsverksamheten är därför inriktad mot 
att finna teknik och metoder för avfalls-
hanteringen som minimerar påverkan på 
den omgivande miljön.

Sedan tidigare finns vid Sofielund 
beprövad teknik för biologisk behandling 
såväl genom rötning som genom kompos-
tering. För att effektivisera behandlingen 
av matavfall så planeras nu en förbehand-
lingsanläggning att byggas samt sker en 
investering i ag bag kompostering i bör-
jan av 2010 för att hantera matavfallet så 
miljövänligt som möjligt. det kompostma-
terial som framställs används för att fram-
ställa jord och substratet som blir resulta-
tet från förbehandlingsanläggningen kom-
mer att rötas av någon samarbetspartner 
för framställning av fordonsgas.

MIlJÖPåverKan

Verksamheten vid Sofielunds återvin-
ningsanläggning är på grund av sin karak-
tär tillståndspliktig enligt Miljöbalken. 
tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen, som 

fastställt ett kontrollprogram för uppfölj-
ning av verksamhetens miljöpåverkan. 
Runt deponierna och vid dränerings- och 
avloppssystem sker regelbunden provtag-
ning på fastställda kontrollpunkter för 
att undvika oönskad påverkan på omgi-
vande natur. SRV har fått de förnyade 
tillstånden godkända av Miljödomstolen i 
oktober 2009.

enligt naturvårdsverkets föreskrifter 
skall allt avfall som deponeras ha genom-
gått en grundläggande innehållsbestäm-
ning. innehållet i deponiavfall dokumen-
teras 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 efter-
behandling av deponier. Sluttäckning har 
pågått sedan 1997 i enlighet med deponi-
förordningens krav, vilket bland annat 
innebär att vatteninfiltrationen i deponin 
inte får överstiga 50 liter per m2 och år. 
SRV har tre deponier varav den första är 
helt sluttäckt. den andra deponin avslu-
tades 2006 men fortfarande kvarstår 6,0 
hektar att sluttäcka. arbetet med slut-
täckning har pågått under 2009 och kom-
mer att slutföras under 2010-2011. 
totalt fonderade medel för återstående 
sluttäckning av deponi två och tre uppgår 
vid slutet av 2009 till 20,6 Msek (26,1).
avsättning till fond för efterbehandling 
sker för att täcka kostnader för erforder-
liga miljöåtgärder för en behandlingstid 
på 50 år efter avslutad deponiverksam-
het. totalt fonderade medel uppgår vid 
slutet av 2009 till 105,6 msek (106,3) 
Msek. Lak- och processvatten från 
avfallsupplag och övrig verksamhet sam-
las upp i dammar och leds till henrikdals 
reningsverk. Flödet mäts och analyser av 
vattnet sker regelbundet. 

hantering av sådant avfall som klassi-
ficeras som farligt sker inomhus i 
moderna lokaler utan avlopp. användan-
det av kemikalier i verksamheten är 
begränsad till järnklorid och natronlut vid 

eKonoMI 

oMSättnInG
bolagets omsättning uppgick under 2009 
till 337,3 Msek (378,9). huvudorsaken 
till att intäkterna har sjunkit så pass 
kraftigt under 2009 är de kraftigt mins-
kade mängderna verksamhetsavfall. Som 
ett direkt resultat av den djupa interna-
tionella lågkonjunkturen har avfalls-
mängderna från företag minskat gene-
rellt med 25-30 % i Sverige. Likaså har 
råvarupriser för metall, plast och well-
papp sjunkit kraftigt under 2009 också 
som ett direkt resultat av lågkonjunktu-
ren.”

rÖrelSereSUltat
Rörelseresultatet för 2009 blev en vinst 
på 5,2 Msek att jämföra med en förlust 
på 4,0 Msek under 2008. Förlusten under 
2008 berodde främst på två stora kost-
nadsposter; en extra avfallskatt på 10,1 
Msek som ett resultat av en storbrand 
samt en extra avsättning till sluttäck-
ningskostnader för bolagets gamla deponi 
på 9 msek. om dessa två poster exklude-
ras från 2008 års resultat så visade verk-
samheten ett rörelseresultat på 15,1 
Msek. 

Rörelseresultatet för 2009 är kraftigt 
påverkat av den relativt stora omsätt-
ningsminskningen. Under året har dock 
stora effektiviseringar genomförts i bola-
get som dels har lett till kraftiga kost-
nadsreduceringar men som också har lett 
till en ökad återvinningsgrad av inkom-
met material. 

avSättnInG FÖr 
FraMtIDa KoStnaDer

totalt fonderade medel för efterbehandling 
och sluttäckning uppgår vid slutet av 2009 
till 126,3 Msek varav 105,6 Msek för efter-
behandling och 20,6 Msek för sluttäckning. 
Jämfört med året innan har fonderna mins-
kat med 6,1 Msek att jämföra med föregå-
ende års ökning med 9,1 Msek. orsaken till 
att den totala summan har minskat under 
2009 är att en tredjedel av den del som 
återstår att sluttäcka av deponi 2 är genom-
förd under året och samtliga kostnader för 
detta har tagits från de fonderade medlen. 
Resterande del som återstår att sluttäcka 
av deponi 2 kommer att slutföras under 
2010 och 2011.  

reSUltat eFter 
FInanSIella PoSter

bolagets resultat efter räntenetto är 4,0 
Msek att jämföra mot fjolårets förlust på 
4,8 Msek.

nettoreSUltat eFter SKatt
bolagets resultat efter skatt uppgår till 
3,7 Msek (-0,4). en del av tidigare års 
överavskrivningar har under året åter-
förts med totalt 3,4 Msek (4,6). avsätt-
ning till periodiseringsfond har skett med 
maximalt tillåtet belopp på 2,3 Msek (0).

InveSterInGar
totalt investerades i moderbolaget under 
2009 för 35,1 Msek (50,9). av investe-
ringar avser merparten inköp av nya for-
don till ett belopp av 21,4 msek. Markar-
beten har också utförts till ett totalt 
värde av 7,8 Msek. Resterande investe-
ringar avser maskiner och inventarier.

tIllGånGar oCh 
FInanSIell StällnInG

bolagets balansomslutning var vid årets 
slut 393,5 Msek (404,5). Likvida medel 
fanns vid slutet av 2009 till ett belopp  
av 48,0 Msek (49,7). därutöver fanns  
en outnyttjad checkräkningskredit på  
3,3 Mkr.

bolagets kassalikviditet uppgick på  
balansdagen till 154,6 procent  (130,1) 
och soliditeten uppgick på balansdagen 
till  27,3 procent (25,3).

vIKtIGa hänDelSer 
UnDer 2009

ny vD
i december 2008 avgick SRV’s tidigare 
Vd, Stefan hollmark, och under perioden 
fram till 1 augusti 2009 har bolagets 
nuvarande Vice Vd varit tillförordnad Vd. 
den 1 augusti 2009 tillträdde Robert 
Falck som ny Vd. 

FÖrväntnInGar avSeenDe 
Den FraMtIDa UtveCKlInGen

Kraven på deponiverksamhet har skärpts 
under senare år, och dessa krav kommer 
att skärpas ytterligare. Sofielunds åter-
vinningsanläggning är en av landets 
modernaste anläggningar för återvinning 
och deponering av avfall och är mycket 
betydelsefull för regionen, då många 
deponier inte klarar de striktare krav som 
ställs på deponier från och med 1/1 2009. 
I oktober 2009 fick SRV sitt nya tillstånd 
för Sofielunds återvinningsanläggning 
beviljat.

FÖrvaltnInGSBerättelSe

Styrelsen och verkställande direktören för SRV återvinning ab får härmed avge årsredovisning för år 
2009. Koncernen består av moderbolaget SRV återvinning ab, organisationsnummer 5560537515, samt 
ecoferm ab, organisationsnum-mer 5561979526. årets bolagsstämma äger rum den 20 maj 2010. 
Moderbolaget är verksamt på Södertörn, har sitt säte i huddinge och ägs gemensamt av kommunerna 
botkyrka, haninge, huddinge, nynäshamn och Salem. bolagets verksamhet är inriktad på att samla in, 
transportera, behandla och återvinna avfall från hushåll och företag, samt att informera och utbilda all-
mänheten så att återvinningen av material ökar och därmed andelen avfall som måste deponeras minskar.
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FeMårSÖverSIKt 

 2009 2008 2007 2006 2005
årSreSUltat     
intäkter 337,3 378,9 359,9 374,9 308,5
Rörelseresultat 5,2 -4,0 15,6 18,9 14,9
Finansiella intäkter och kostnader -1,1 -0,8 -1,3 -1,3 -1,5
Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 4,0 -4,8 14,3 17,6 13,4
Skatter -1,4 -0,1 -3,2 -1,0 1,4
årets nettoresultat 3,7 -0,4 7,7 1,3 3,5

StällnInG vID åretS SlUt     
balansomslutning 393,5 404,5 397,6 393,5 369,9
Rörelsekapital 64,6 25,3 32,2 38,0 28,8
Fordon, maskiner och inventarier  163,0 165,5 178,9 177,7 193,1
Fastigheter  122,8 121,2 102,6 93,3 82,0
Långfristiga skulder och avsättningar 190,9 189,9 185,8 187,5 192,9
obeskattade reserver 117,0 118,1 122,7 119,3 103,9
eget kapital 21,1 17,4 17,8 11,9 14,1
     
anDra UPPGIFter     
investeringar i fordon,     
maskiner, inventarier och fastigheter       35,1 50,9 49,0 32,0 38,7
avskrivningar enligt plan 37,6 35,8 34,7 33,1 31,6
     
nyCKeltal     
tillgångarnas avkastning (%) 1,4 -0,3 4,4 5,1 4,2
Rörelsemarginal (%) 1,5 -1,1 4,4 5,1 4,9
Kassalikviditet (%) 154,6 130,1 144,2 150,0 147,7
Soliditet (%) 27,3 25,3 26,7 24,9 24,1

StyrelSenS FÖrSlaG tIll BehanDlInG av BolaGetS reSUltat

FÖr StyrelSen att BehanDla
balanserat resultat 6 769 491 sek
årets resultat 3 671 064 sek

   
StyrelSen FÖreSlår:

att till aktieägarna utdelas 0 sek
att i ny räkning överföres 10 440 555 sek

bolagets fria kapital enligt balansräkningen uppgår till 10 440 555 sek. avsättning till 
bundet eget kapital har föreslagits med 0 kr.

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

årSreDovISnInG

behandling av tvätthallsslam. behandling 
av tvätthallsslammet sker i en separat 
anläggning med kontroll av att utsläpp till 
lakvattenmagasin inte innehåller högre 
föroreningshalter än vad som anges i 
fastställda riktvärden för verksamheten. 

Utvinning av den gas som bildas i pågå-
ende deponi under avfallets nedbryt-
ningsprocess minskar utsläppen av föro-
reningar till atmosfären. gasen leds till 

en panncentral i Skogås och används för 
framställning av fjärrvärme. 

För att minska miljöpåverkan så har en 
tredjedel av bolagets bilar under 2008 och 
2009 börjat köra på biobränsle, vilket 
minskar belastningen på miljön. Under 
2010 kommer biobränsle införas för samt-
liga fordon. På två nybeställda sopbilar 
drivs sopaggregaten med elektrisk motor 
vilket innebär att dieselmotorn stängs av 
när bilen stannar för att hämta soporna 

vilket minskar miljöfarliga utsläpp.
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.
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BalanSräKnInGar  (sek)  

tIllGånGar     
   
anläGGnInGStIllGånGar  2009-12-31 2008-12-31
   
IMMaterIella anläGGnInGStIllGånGar  not 9 3 247 607 6 300 053   
   
MaterIella anläGGnInGStIllGånGar  not 10  
Mark  21 755 708 21 739 133   
Markanläggningar  81 344 727 78 495 317   
byggnader  19 697 082 21 005 013   
Fordon  44 473 697 34 778 292   
Maskiner och inventarier  118 558 446 130 733 446   
Pågående nyanläggning  - 493 527   
  285 829 660 287 244 728    
FInanSIella anläGGnInGStIllGånGar   
andelar i koncernföretag  not 11 1 494 001 1 494 001   
andelar i intresseföretag  not 12 2 000 000 2 000 000   
Uppskjuten skattefordran  231 389 -
Övriga långfristiga fordringar  not 13 - 8 000   
  3 725 390 3 502 001   
  
Summa anläggningstillgångar  292 802 657 297 046 782   
   
oMSättnInGStIllGånGar   
   
varulager  not 14 925 934 594 919   
   
KortFrIStIGa ForDrInGar   
Kundfordringar   27 888 584 37 372 915   
Skattefordringar  not 15 1 621 202 3 669 692   
Övriga fordringar  not 16 14 739 963 7 895 971   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter not 17 7 578 093 8 186 612   
  51 827 842 57 125 190   

KaSSa oCh BanK   
Kassa och banktillgodohavande  not 18 47 982 744 49 734 766   
   
Summa omsättningstillgångar  100 736 520 107 454 875   
   
Summa tillgångar  393 539 177 404 501 657   
   

reSUltaträKnInGar (sek)     

  2009 2008
rÖrelSenS IntäKter     
Rörelsens nettoomsättning  336 304 374 377 996 234   
Förändring av varulager  331 015 -72 223   
Övriga rörelseintäkter  646 018 936 869   
Summa rörelseintäkter   337 281 407 378 860 880   
   
rÖrelSenS KoStnaDer   
Råvaror och förnödenheter  -4 115 673 -4 053 172   
Övriga externa kostnader not 1 -200 386 866 -251 445 493  
Personalkostnader not 2 -90 018 220 -91 546 997   
avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar not 3 -37 600 739 -35 796 984   
Summa rörelsekostnader  -332 121 498 -382 842 646  
   
rörelseresultat not 4 5 159 909 -3 981 766   
   
reSUltat Från FInanSIella PoSter   
Övr. ränteintäkter och liknande resultatposter  not 5 356 206 2 668 031   
räntekostnader och liknande resultatposter  not 6 -1 501 364 -3 534 646    
resultat efter finansiella poster  4 014 751 -4 848 381   
   
BoKSlUtSDISPoSItIoner  not 7   
avskrivningar utöver plan  3 389 687 4 619 160   
Periodiseringsfond  -2 294 701 -
   
resultat före skatt  5 109 737 -229 221   
   
Skatt på årets resultat  not 8 -1 438 673 -134 984   
   
årets resultat  3 671 064 -364 205   
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KaSSaFlÖDeSanalyS (ksek)    

  2009 2008
Den lÖPanDe verKSaMheten    
Resultat efter finansiella poster  4 015 -4 848   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm  not 29 32 974 45 444   
Delsumma  36 989 40 596   
  
BetalD SKatt  609 -2 567   
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital  37 598 38 028   
    
KaSSaFlÖDe Från FÖränDrInGar I rÖrelSeKaPItal   
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager  -331 72   
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  3 249 19 909   
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  -14 579 10 906   
Kassaflöde från den löpande verksamheten  25 936 68 915   
    
InveSterInGSverKSaMheten   
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -366 -4 663   
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -34 723 -46 234   
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  1 463 8 255   
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -33 626 -42 642   
   
FInanSIerInGSverKSaMheten   
amortering lån/Upptagna lån  6 302 -8 736   
Förändring av långfristiga fordringar  -223 3 899   
Förändring av långfristiga skulder  -140 -   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  5 939 -4 837   
     
årets kassaflöde  -1 752 21 436   
likvida medel vid årets början  49 735 28 299   
likvida medel vid årets slut  47 983 49 735   

BalanSräKnInGar (sek)   

eGet KaPItal oCh SKUlDer  2009-12-31 2008-12-31
eGet KaPItal  not 19  
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  6 769 491 7 133 696   
årets resultat  3 671 064 -364 205   
  10 440 555 6 769 491   
Summa eget kapital  21 096 555 17 425 491   
   
oBeSKattaDe reServer   
ackumulerade avskrivningar utöver plan  not 20 111 182 406 114 572 093   
Periodiseringsfonder  not 21 5 796 752 3 502 051   
  116 979 158 118 074 144   
avSättnInGar   
avsatt till pensioner  not 22 14 715 470 13 746 247   
efterbehandling och sluttäckning av deponi not 23 126 261 599 132 351 465   
  140 977 069 146 097 712   
lånGFrIStIGa SKUlDer    
Uppskjuten skatteskuld  - 140 456   
Långfristig skuld koncernbolag not 24 3 008 875 3 008 875
Övriga skulder not 25 46 912 531 40 610 690   
  49 921 406 43 760 021
KortFrIStIGa SKUlDer   
Leverantörsskulder  37 466 800 38 236 213   
Övriga skulder  not 26 14 182 550 12 596 103   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  not 27 12 915 639 28 311 973   
  64 564 989 79 144 289
   
Summa skulder  372 442 622 387 076 166      
Summa eget kapital och skulder  393 539 177 404 501 657   
   
StällDa SäKerheter oCh anSvarSFÖrBInDelSer   
StällDa SäKerheter FÖr eGna SKUlDer     
Fastighetsinteckning  300 000    300 000   
Företagsinteckning  1 200 000    1 200 000   
tillgångar med äganderättsförbehåll not 28 41 379 662 30 226 729
  42 879 662 31 726 729
anSvarSFÖrBInDelSer   
borgen för Miljösortering på Södertörn ab  2 159 375 7 037 287   
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not 2  anStällDa oCh PerSonalKoStnaDer

antalet anStällDa
 2009 2008
Medelantalet anställda uppgick till: antal: 151 antal: 159
 Varav män: 76,8 % Varav män: 76,1 %

av bolagets ordinarie styrelseledamöter är 25 procent kvinnor. andelen kvinnor i bolagets ledningsgrupp är 50 procent och 
andelen kvinnliga chefer 36 procent. 

PerSonalenS FrånvarotID I ProCent av BrUttoarBetStID 
Samtliga personal 2009 2008
Semester 7,9 7,8
Sjukdom/arbetsskador 5,6 6,3
Föräldraledighet - -
Övrigt 0,2 0,3
totalt 13,7 14,4

PerSonalenS SJUKFrånvaro 
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid  Kvinnor  Män antal dagar per anställd
 2009 2008 2009 2008 2009 2008
Yngre än 29 år 1,3 7,0 3,4 3,2 12 13
30 – 49 år 1,4 3,9 4,8 6,7 13 20
50 år eller äldre 11,4 10,5 7,9 6,8 33 32
oberoende av ålder 3,8 6,1 6,0 6,3 20 23

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro för kvinnor och män tillsammans är 91,8 procent (56,0).

lÖner, anDra erSättnInGar oCh SoCIala KoStnaDer
Löner och ersättningar under året uppgick till 59,9 Msek jämfört med 59,5 Msek året innan.

Kostnader (Ksek) 2009 2008
Styrelse och Vd 1 347,3 1 413,1
Övriga anställda 58 579,5 58 042,1
  Summa 59 926,8 59 455,2
Pensionskostnader 7 851,1 8 260,7
Övriga sociala kostnader 20 382,1 18 659,1
totalt 88 160,0 86 375,0

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 sjunkit med 38,6 ksek under 2009 
och uppgår vid årets slut till 5 977,3 ksek (5 938,7). 

bolagets nuvarande Vd tillträdde 1 augusti 2009. Kostnader för lön och pension avseende styrelse och Vd omfattar både 
nuvarande Vd samt tf. Vd sju månader. 

Sedan 1997 förvaltas medel för de anställdas pensioner genom försäkring i Skandia. den faktiska avkastningen på 
pensionskapitalet har överstigit den avkastning som antagits i pensionsavtalet. det ackumulerade överskottet per den 31 
december 2009 uppgår till 8 173 sek (67 172), vilket kan användas för sänkning av framtida premier eller för annat 
pensionsändamål. beloppet redovisas i balansräkningen som kortfristig fordran. 

belopp i sek om inget annat anges

allMänna reDovISnInGSPrInCIPer
årsredovisningslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd och anvisningar har tillämpats. några förändringar avseende bolagets 
redovisningsprinciper har inte införts under 2009. 

värDerInGSPrInCIPer
tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Varulagret har upptagits till 
anskaffningsvärde med avdrag 3 % för inkurans. Fordringar har redovisats till belopp varmed de beräknas inflyta.

avskrivningar enligt plan för anläggningstillgångar baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. 
Följande avskrivningssatser tillämpas:
 
byggnader 4-5 %
Markanläggningar 5 %
Fordon, maskiner och inventarier 5-33 % 
nedlagda kostnader på annans fastighet 33 %
immateriella anläggningstillgångar 33 %

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

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

not 1  revISIonSarvoDen

arvoden för revisionsuppdrag i moderbolaget till Set Revisionsbyrå uppgick för år 2009 till 113 000 sek (113 000) och för 
konsultati oner till 14 323 sek (21 365). Under 2009 har arvode även betalats till ernst & Young för stöd till 
kommunrevisorer till ett belopp av 25 000 sek (32 000).

noter MeD reDovISnInGSPrInCIPer 
oCh BoKSlUtSKoMMentarer
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not 8   SKatt På åretS reSUltat

Den beräknade skattekostnaden består av: 2009 2008
Skatt på årets resultat - 1 810 518 -
Förändring uppskjuten skatt 371 845 - 134 984
Summa -1 438 673 - 134 984

Uppskjuten skatt i obeskattade reserver uppgår till 30 765 519 sek (33 060 760). 

not 9   IMMaterIella anläGGnInGStIllGånGar

ackumulerade anskaffningsvärden 2009 2008
Vid årets början 11 513 546 6 850 763
nyanskaffningar 366 186 4 662 783
Vid årets slut 11 879 732 11 513 546
  
ackumulerade avskrivningar enligt plan  
Vid årets början 5 213 493 2 155 473
årets avskrivning enligt plan 3 418 632 3 058 020
Vid årets slut 8 632 125 5 213 493
Planmässigt restvärde vid årets slut 3 247 607 6 300 053

not 3  avSKrIvnInG av anläGGnInGStIllGånGar
 
avskrivningar av anläggningstillgångar uppgick till: 2009 2008
byggnader 1 751 049 1 726 272
Markanläggningar 4 890 797 3 870 546
Fordon, maskiner och inventarier 27 540 262 27 142 146
immateriella anläggningstillgångar 3 418 631 3 058 020
Summa 37 600 739 35 796 984

not 4   rÖrelSereSUltat

nedan redovisas rörelseresultat fördelat på hushållsavfall (kommunalt monopol) respektive verksamhetsavfall 
(konkurrensutsatt). Fördelning av gemensamma stabskostnader har skett efter respektive dels procentuella andel av SRV’s 
totala verksamhet.

(ksek) hushållsavfall  verksamhetsavfall
 2009 2008 2009 2008
rörelsens intäkter 168 659 168 247 168 622 210 375
Rörelsens direkta kostnader -167 400 -173 415 -117 855 - 153 479
Fördelade stabskostnader -23 469 -24 160 -23 396 - 30 208
rörelseresultat -22 210 -29 328 27 370 26 688

not 5   ÖvrIGa ränteIntäKter oCh lIKnanDe reSUltatPoSter 

ränteintäkterna utgjordes av: 2009 2008
dröjsmålsräntor 102 129 797 688
Övriga ränteintäkter 254 077 1 870 343
Summa 356 206 2 668 031

not 6    ränteKoStnaDer oCh lIKnanDe reSUltatPoSter

räntekostnaderna utgjordes av: 2009 2008
dröjsmålsränta till leverantörer 2 823 7 512
Räntekostnader pensionsskuld 577 342 463 994
Övriga räntekostnader 921 199 3 063 140
Summa 1 501 364 3 534 646

not 7   BoKSlUtSDISPoSItIoner
 2009 2008
Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan  
återföring av tidigare överavskrivning  3 389 687 4 619 160
Periodiseringsfond - tidigare års taxering - -
 - årets avsättning -2 294 701 -
Summa  1 094 986 4 619 160
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not 11 anDelar I KonCernFÖretaG

SRV äger sedan den 19 december 2005 samtliga aktier i ecoferm ab, organisationsnummer 556197-9526, med säte i 
huddinge. ecoferms verksamhet består i att driva en anläggning för rötning av matavfall. Per den 31 mars 2008 har 
verksamheten i sin helhet överlåtits till SRV i form av en inkråmsöverlåtelse. ecoferm kvarstår i koncernen som ett vilande 
bolag. det egna kapitalet i ecoferm uppgår per den 31 december 2009 till 3 008 875 sek (3 008 875). 

not 12   anDelar I IntreSSeFÖretaG

SRV äger tillsammans med i L Recycling ab hälften vardera av aktierna i intressebolaget Miljösortering på Södertörn ab, 
organisationsnummer 556541-9750, med säte i huddinge. i bolaget bedrivs sortering av återvinningsbart material som 
förpackningar av metall, plast och kartong samt wellpapp. Utgående bokfört värde i SRV’s balansräkning är 2 000 000 sek, 
oförändrat från föregående år. eget kapital i Miljösortering på Södertörn uppgår per den 31 december 2009 till 5 332 965 sek 
(4 640 338). årets resultat efter skatt är 692 627 sek (131 466). 

not 13   ÖvrIGa lånGFrIStIGa ForDrInGar

 2009 2008
Övriga fordringar - 8 000
Summa - 8 000

not 14   varUlaGer

varulagret utgjordes av: 2009 2008
Säckar och kärl 409 262 318 440
avfallsbränsle 195 552 -
diesel 321 120 209 122
Övrigt - 67 357
Summa 925 934 594 919

not 15  SKatteForDrInGar

Skattefordringarna består av: 2009 2008
aktuell skatt 1 610 779 2 031 058
Ränta på skattekonto 10 423 1 638 634
Summa 1 621 202 3 669 692

not 16   ÖvrIGa ForDrInGar 

Övriga fordringar utgörs av: 2009 2008
Momsfordran 1 733 937 790 013
Fordran avfallsskatt 12 105 060 6 537 831
Överskottsfond pensioner 8 173 67 172
Övriga fordringar 892 793 500 955
Summa 14 739 963 7 895 971

not 10 MaterIella anläGGnInGStIllGånGar 

Följande värden redovisas för materiella anläggningar:
  
  Mark och  Maskiner och Pågående 
ackum. anskaffnvärden Byggnader Markanläggn Fordon Inventarier nyanläggn totalt
Vid årets början 49 009 174 122 751 055 114 519 216 314 748 457 493 527 601 521 429
nyanskaffningar 443 118 7 756 782 21 372 081 5 151 797 0 34 723 778
avyttringar/utrangeringar - - -1 980 173 -8 350 703 -493 527 -10 824 403
Vid årets slut 49 452 291 130 507 837 133 911 124 311 549 551 - 625 420 803
ackumulerade avskrivn.
enligt plan      
Vid årets början 28 004 161 22 516 605 79 740 924 184 015 011 - 314 276 701
avyttringar/utrangeringar - - -1 980 173 -6 887 492 - -8 867 665
årets avskrivning enl plan 1 751 048 4 890 797 11 676 676 15 863 586 - 34 182 107
Vid årets slut 29 755 209 27 407 402 89 437 427 192 991 105 - 339 591 143
Planmässigt restvärde      
vid årets slut 19 697 082 103 100 435 44 473 697 118 558 446 - 285 829 660

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

taxeringsvärdena för anläggningarna uppgick till:

 taxeringsvärde Planmässigt restvärde
Byggnader  2009 2008 2009 2008
   Jordbromalm 6:8, haninge  2 126 000 2 126 000 1 130 605 958 043
   harven 1 del av, nynäshamn  Skattefri Skattefri 464 004 513 135
   axeln 3, huddinge  803 000 803 000 314 514 365 566
   Skyttbrink 4, botkyrka  345 000 345 000 2 681 311 2 649 237
   gladö 1:1, Sundby 1:1, huddinge  Skattefri Skattefri 4 921 113 5 393 713
   gladö 76:5, huddinge  Skattefri Skattefri 5 289 931 5 673 717
   gladö 1:3, huddinge  4 983 000 4 983 000 3 108 727 3 179 844
Mark    
   Jordbromalm 6:8, haninge  2 056 000 2 056 000 182 500 182 500
   Jordbromalm 6:2, åby 1:141, haninge Skattefri Skattefri 1 915 000 1 915 000
   harven 1, del av, nynäshamn  Skattefri Skattefri 376 870 376 870
   axeln 3, huddinge  1 450 000 1 450 000 387 678 387 678
   Skyttbrink 4, botkyrka  90 000 90 000 2 171 820 2 171 820
   Skyttbrink 21, botkyrka  Skattefri Skattefri 2 884 000 2 884 000
   Macken 4, Salem  418 000 418 000 2 694 275 2 694 275
   Macken 5, Salem  406 000 406 000 -  - 
   Visättra 1:1, huddinge  Skattefri Skattefri 5 080 785 5 080 785
   Sunnerby 1:313, nynäshamn  Skattefri Skattefri 460 075 460 075
   transistorn 4, Skogås, huddinge  Skattefri Skattefri 541 575 525 000
   åby 1:219, Jordbro, haninge  Skattefri Skattefri 5 061 130 5 061 130
Övrigt, huvudsakligen markanläggn. Skattefri Skattefri 83 131 604 80 767 075
Summa  12 677 000 12 677 000 122 797 517 121 239 463
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not 22  avSatt tIll PenSIoner 

 2009 2008
ingående skuld  13 746 247 13 256 960
Skuldförändring 969 223 489 287
Utgående skuld 14 715 470 13 746 247

Säkerhet för pensionsskulden finns i form av kommunal borgen.

not 23  avSatt FÖr eFterBehanDlInG oCh SlUttäCKnInG av DePonI

avsättning för att hantera framtida kostnader för efterbehandling och för sluttäckning och iordningsställande av 
avfallsupplag vid avslutad deponering.  
 2009 2008
efterbehandling avslutad deponi 105 634 804 106 253 986
Sluttäckning och iordningställande av avfallsupplag 20 626 795 26 097 479
Summa 126 261 599 132 351 465

not 24   lånGFrIStIG SKUlD KonCernBolaG

den långfristiga skulden till koncernbolag avser köpeskillingen för inkråmsöverlåtelsen från ecoferm till SRV 2008.

not 25   ÖvrIGa  SKUlDer

Övriga långfristiga skulder utgörs av: 2009 2008  
Långfristig del av avbetalningsköp fordon 18 912 531 10 610 690
Långfristig del av låneskuld till nordea 28 000 000 30 000 000
Uppskjuten skatteskuld - 140 456
Summa 46 912 531 40 751 146

av låneskulden till nordea förfaller 20 000 000 sek mer än fem år efter bokslutsdagen.

not 26   ÖvrIGa KortFrIStIGa SKUlDer

Övriga skulder utgörs av: 2009 2008
Kortfristig del av låneskuld till nordea 2 000 000 2 000 000
Kortfristig del av avbetalningsköp av fordon  10 883 870 9 258 968
Personalens källskatt 1 298 680 1 337 135
Summa 14 182 550 12 596 103

not 17  FÖrUtBetalDa KoStnaDer oCh UPPlUPna IntäKter

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter utgjordes av: 2009 2008
Förutbetalda hyror - 258 707
Förutbetalda arrendeavgifter 2 874 528 1 721 755
Förutbetalda försäkringspremier 279 770 56 759
Förutbetalda fordonsförsäkringar 242 626 871 862
Övriga periodiserade kostnader  3 401 306 2 901 723
Upplupna intäkter 779 862 2 375 806
Summa 7 578 093 8 186 612

not 18  KaSSa oCh BanKtIllGoDohavanDen

Redovisade tillgodohavanden i bolaget uppgick per den 31 december 2009 till 47 982 744 sek (49 734 766). Utöver 
redovisade tillgodohavanden fanns beviljad outnyttjad checkräkningskredit på 3,3 Msek.

not 19 eGet KaPItal
   
Förändring av eget kapital i moderbolaget aktiekapital reservfond Fritt eget kapital årets resultat 
belopp vid årets ingång enligt 
fastställd balansräkning 8 880 000 1 776 000 7 133 696 - 364 205
enligt årets bolagsstämma:
Utdelning - - - -
Överföring av 2008 års resultat till fria reserver  - - - 364 205 364 205
årets resultat - -  3 671 064
Belopp vid årets utgång 8 880 000 1 776 000  6 769 491 3 671 064

 
not 20 aCKUMUleraDe avSKrIvnInGar UtÖver Plan

ackumulerade överavskrivningar fördelar sig enligt nedan: 2009 2008
byggnader 175 048 199 192
Markanläggningar 237 089 278 581
Fordon, maskiner och inventarier 110 770 269 114 094 320
Summa 111 182 406 114 572 093

not 21  PerIoDISerInGSFonDer

Maximal avsättning till periodiseringsfond har skett i årets bokslut: 2009 2008
Periodiseringsfond tax 2007 1 366 965 1 366 965
Periodiseringsfond tax 2008 2 135 086 2 135 086
Periodiseringsfond tax 2010 2 294 701 -
Summa 5 796 752 3 502 051
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not 27  UPPlUPna KoStnaDer oCh FÖrUtBetalDa IntäKter

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter utgörs av: 2009 2008  
Upplupna löner och sociala kostnader 7 586 570 7 874 353
avfallsskatt - 15 404 339
Övriga upplupna kostnader 5 329 069 5 033 281 
Summa 12 915 639 28 311 973

not 28   tIllGånGar MeD äGanDerättSFÖrBehåll

Tillgångar med äganderättsförbehåll avser köp av fordon finansierade via Nordea i form av avbetalningsköp. Tillgångarnas 
bokförda restvärde per sista december 2009 var 41 379 662 sek att jämföra med föregående års restvärde av 30 226 729 sek. 

not 29  JUSterInG FÖr PoSter SoM Inte InGår I KaSSaFlÖDet

Justeringsposterna utgjordes av (belopp i ksek): 2009 2008
avskrivningar 37 601 35 797
avsättningar -5 121 9 608
avskrivning pågående projekt 494 39
Summa 32 974 45 444

huddinge den 18 mars 2010

birgitta Mörk
ordförande

bengt Säberg  Johan Löfgren Staffan holmberg

Margareta Lundgren anders Fredin tore åkerbäck

Lennart Sjödell Robert Falck
 Vd 

   

Min revisionsberättelse har avgivits den 18 mars 2010 

bengt Fromell 
auktoriserad revisor    
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leDnInGrevISIonSBerättelSe

GranSKnInGSraPPort

StyrelSe

erSättare
Lars-göran Liljedahl  (s)  botkyrka 
Stefan dayne  (kd)  botkyrka
Marica Lindblad  (mp)  huddinge
Jan Forsell  (fp)  huddinge 
ebbe Pettersson  (mp)  haninge
gunnel trelje  (s)  haninge
Lars Moberg  (s)  Salem
ivar Sjöberg  (m)  nynäshamn

robert Falck 
Vd

Ingela Sandström
vice vd med ansvar 
för försäljning och 
ekonomi

Jan Falkenstedt
affärsområdeschef
transport

anna Mellström
marknad- och  
kvalitetschef

anders Mattsson
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till årsstämman i SRV återvinning ab
org nr 556053-7515

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i SRV återvinning ab för 
räkenskapsåret 2009-01-01 till 2009-12-31. det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandling-
arna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. 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 med hög 
men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. en revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. i en revision ingår också att pröva redo-
visningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt bedöma de betydelsefulla uppskattningar 
som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningarna samt att utvärdera 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 på annat sätt handlat i strid med aktiebolagsla-
gen, 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 en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i 
enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsbe-
rättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 18 mars 2010

bengt Fromell, auktoriserad revisor

till årsstämman i SRV återvinning ab
org nr 556053-7515

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2009.

granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. detta innebär att vi planerat och 
genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. en sammanfattande redogörelse över den utförda 
granskningen bifogas.

Vi har noterat att det inte finns några särskilda ägardirektiv för bolaget, men att frågan har aktualiserats på ett ägarseminarium som 
genomfördes i januari 2010. 

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

huddinge den 23 mars 2010

Laszlo dagsberg Wulf Schroeder Margareta Midér
Utsedd av fullmäktige Utsedd av fullmäktige Utsedd av fullmäktige
i huddinge kommun i haninge kommun i botkyrka kommun



Srv återvinning aB
telefon 0200-26 46 00, 020-Mitt SRV
e-post kundservice@srvatervinning.se
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