
NOTER

ÅRSREDOVISNING 2012

”I fokus står kundernas  
behov. Vi arbetar helt enkelt  
tillsammans för miljön.”
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SRV PÅ EN MINUT

SRV återvinning AB är ett avfalls-  
och återvinningsföretag som ägs av  
kommunerna Botyrka, Haninge,  
Huddinge, Nynäshamn och Salem.

Verksamheten startade redan 1949. 
Då hette företaget Huddinge  
Renhållningsverk.

Vi tar emot 350 000 ton avfall varje 
år och omsätter 388 Mkr.

Verksamheten idag omfattar insam-
ling och förädling av återvinnings-
material, bränsle och avfall, samt 
deponering. 
 
SRV hämtar sopor från 124 000 
hushåll i  ägarkommunerna.

Vi har 4 500 företags- och verksam-
hetskunder – allt från små och stora 
företag till bostadsrättsföreningar, 
daghem och organisationer. 

SRV driver nio återvinningscentraler.

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

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

Till sist: Vi har en av landets lägsta 
soptaxor!
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Branden på återvinningsanläggning-
en i början av året var omfattande 
och orsakade företaget den största 
ekonomiska förlusten någonsin. 
Planeringen av återuppbyggnaden 
av den nedbrunna byggnaden har 
pågått under året och en ny bygg-
nad beräknas vara klar under 2013.  
Orsaken till branden gick aldrig att 
klarlägga. Man brukar ju säga att en 
olycka inte kommer ensam och så blev 
det tyvärr.  Vi drabbades av ytterligare 
ett par bränder på anläggningen och 
utsattes för sabotage genom att någon 
systematiskt skurit sönder däck på våra 
fordon. Vi har med anledning av detta, 
samt en del interna och externa stölder 
på våra återvinningscentraler, gjort en 
genomlysning av vårt säkerhetsarbete 
och jobbat med förbättringar kring de 
här frågorna.

Nu till solskenet och årets händelse. 
I maj invigdes vår nya förbehand-
lingsanläggning för biogas som vi 
tog det första spadtaget till under 
2011. Jag är stolt och glad över att 
vi byggde anläggningen som är den 
första och modernaste i sitt slag i 
Stockholms- och Mälardalsregionen. 
Med anläggningen kan vi inte bara 
samla in matavfall utan också ta hand 
om det. Och det gör vi, för under året 
har vi erbjudit villahushåll i tre av våra 
ägarkommuner, Huddinge, Haninge 
och Botkyrka, att börja sortera sitt 

matavfall. Hälften av dem har nappat 
på erbjudandet och förutom att de får 
den lägre avfallstaxan gör de en insats 
för miljön. Även de hushåll som av olika  
anledningar ännu inte har valt att sort-
era ut sitt matavfall, har en låg taxa om 
man jämför med landets övriga kom-
muner. SRVs avfallstaxa är nämligen 
fortfarande bland de lägsta i landet.

Vi ser också att hushållens matavfall 
i allt större omfattning får sällskap av 
industrins och andra storproducenters 
matavfall som levereras till oss. Det 
känns bra att vi kan ta emot både sor-
terat, förpackat och flytande matavfall 
i stor skala. Ju mer slurry vi kan pro-
ducera desto mer biogas blir det. Det 
optimala är förstås att ha en biogasan-
läggning i anslutning till förbehand-
lingsanläggningen och under året har 
kontakterna varit täta med ett företag 
som är intresserade av att uppföra en 
sådan. Som det ser ut i dagsläget bör vi 
kunna ha en biogasanläggning på plats 
under 2015.

Jag fick anledning att glädjas över 
förbehandlingsanläggningen även 

under hösten. Då utsågs den till årets 
återvinningsanläggning på den årliga 
återvinningsgalan. Det var ett bra val 
om man frågar mig.

Något som har dominerat debatten 
under året är den avfallsutredning 
som regeringen tillsatt. Flera viktiga 
områden har stått i fokus och som 
företrädare för ett samhällsnyttigt 
avfalls- och återvinningsföretag har det 
funnits all anledning att skapa opinion 
kring frågorna som är avgörande för 
framtidens avfallshantering. Vi vill 
se förändringar som bidrar till en ratio-
nell avfallshantering som är enkel för 
medborgarna och som är miljöriktig. 
När utredningen presenterades kunde 
vi konstatera att det fanns både bra och 
dåliga förslag. SRV återvinning var en 
av 180 remissinstanser och vi fick till-
fälle att föra fram våra åsikter till mil-
jödepartementet, bland annat om hur 
viktigt det är att vi får ett sammanhål-
let insamlingssystem för förpackningar 
och inte som idag två parallella system. 
Vi stödjer därmed utredningens förslag 
att överföra ansvaret för insamling av  
förpackningar från FTI Förpacknings-  
och Tidningsinsamlingen till kommu-
nerna. Nu väntar vi bara på att propo-
sitionen också läggs till riksdagen. 

Men vi sitter inte still och väntar. Vi 
fortsätter vårt uppdrag att erbjuda 
både hushållskunder och företagskun-
der en miljöriktig och konkurrenskraf-
tig avfallshantering. Självklart utgår 
arbetet från EUs avfallstrappa och våra 
ägarkommuners avfallsplaner. Och i 
fokus står kundernas behov. Vi arbetar 
helt enkelt tillsammans för miljön.

2012

Robert Falck, vd

2012 har varit ett år med både solsken och regn. För att fortsätta pra-
ta i vädertermer så drabbades vi av ett riktigt oväder redan i början av 
februari, då en stor brand bröt ut på vår återvinningsanläggning So-
fielund.  I maj sken dock solen på oss både bildligt och bokstavligt. Det 
var då vi invigde vår nya förbehandlingsanläggning för biogas. Och 
ännu mer solsken blev det då samma anläggning vann pris för bästa 
återvinningsanläggning 2012. Vi har också kunnat glädja oss åt att 
mer än hälften av våra villakunder nu sorterar ut sitt matavfall. I övrigt 
har regeringens avfallsutredning varit en angelägen och spännande 
följetong under året.

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för SRV återvinning AB får härmed avge 

årsredovisning för år 2012. Koncernen består av moderbolaget SRV återvinning 

AB, organisationsnummer 556053–7515, samt Ecoferm AB, organisationsnummer 

556197–9526. Årets bolagsstämma äger rum den 23 maj 2013.

Moderbolaget är verksamt på Södertörn, har sitt säte i Huddinge och ägs gemen-

samt av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem.  

Bolaget har ägarkommunernas uppdrag att svara för insamling och behandling av 

hushållsavfall i ägarkommunerna.

 

Ägarkommunernas samarbete i SRV härrör från år 1972, då ägarkommunerna ingick 

ett konsortialavtal om att genom bolaget SRV gemensamt fullgöra kommunernas 

lagstadgade skyldigheter inom renhållningsområdet.

Kommunfullmäktige i respektive kommun antar årligen den renhållningstaxa som 

ska tillämpas i kommunen. De i enlighet med antagen taxa uttagna avgifterna uppbärs  

direkt av SRV. Bolaget bär hela verksamhetsrisken för uppdraget på ett sådant sätt  

att dessa avtal är att betrakta som en tjänstekoncession. Med tjänstekoncession 

avses ett kontrakt av samma typ som ett offentligt tjänstekontrakt med den  

skillnaden att ersättningen för tjänsterna utgörs av rätten att utnyttja tjänsten eller 

dels av en sådan rätt, dels betalning.
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EKONOMI 

Omsättning
Bolagets omsättning uppgick under 
2012 till 388,1 Msek (365,7). Av  
omsättningen 2012 avser 15 Msek 
utbetald försäkringsersättning vilket  
är den huvudsakliga förklaringen till  
årets intäktsökning. Resterande  
intäktsökning på 7,4 msek består av  
taxehöjning med generellt 6 % i enlig- 
het med Renhållningsindex samt 
prisökningar och ökade mängder 
verksamhetsavfall.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för 2012 blev en vinst 
på 7,9 Msek att jämföra med en vinst  
på 1,5 Msek under 2011. Årets rörelse- 
resultat är kraftigt påverkat av tre  
större poster. Dels vann SRV en skat-
te-tvist i början av året vilket gjorde att 
bolaget fick 10,1 Msek återbetald  
avfallsskatt. Dels uppstod en stor brand  
inom anläggningen i februari 2012 
då stora värden brann upp. Försäk-
rings-ärendet är ännu ej helt klart 
vilket gör att SRV enbart har tagit 
utbetald försäkringsersättning till re-
sultatet. Nettoeffekten av branden som 
har belastat resultatet är 5,2 MSEK 
dvs. en positiv resultateffekt då värdet 
av själva anläggningen genom branden 
har realiserats.

Ytterligare en post som inte är  
direkt relaterad till verksamheten är  
att Huddinge kommun, som SRV  
arrenderar mark av för att bedriva sin 
återvinningsanläggning Sofielund, har 
debiterat SRV 4,4 Msek för förbättring 
av vägen som leder upp till Sofielund. 

Avsättning för framtida kostnader
Totalt fonderade medel för efterbehand- 
ling och sluttäckning uppgår vid 
slutet av 2012 till 113,8 Msek (112,9) 
varav 110,2 Msek (106,3) för efter-
behandling och 3,6 Msek (6,6) för 
sluttäckning. Jämfört med året innan 
har fonderna ökat med 0,9 Msek. 
Avsättningen för sluttäckning har 
minskat med 3 Msek under året då det 
sista arbetet med att sluttäcka deponi 2 

har slutförts under året. Avsättningen 
för efterbehandling ökar i takt med att 
bolaget fortsätter att deponera avfall.

Resultat efter finansiella poster
Bolagets resultat efter finansiella poster 
är 5 773 Ksek att jämföra mot fjolårets 
vinst på 22 Ksek.

Nettoresultat efter skatt 
Bolagets resultat efter skatt uppgår till 
95 Ksek (358). Avskrivningar utöver 
plan har skett med 6,9 Msek (–1,3). 
Återföring av periodiseringsfond från  
tax 2007 har skett med 1,4 Msek (–0,6). 

Investeringar
Totalt investerades under 2012 för  
71,8 Msek (82,3).  

Tillgångar och finansiell ställning
Bolagets balansomslutning var vid 
årets slut 431,3 Msek (416,7). Bolaget 
har i början av 2012 utökat sin check-
kredit från 3,3 Msek till 30 Msek och 
under perioden december 2012 till 
februari 2013 temporärt utökat sin 
checkkredit med ytterligare 20 Msek.  
Vid slutet av 2012 hade bolaget utnytt-
jat 19,2 Msek av sin checkkredit om 
sammanlagt 50 Msek. Bolagets kas-
sa-likviditet uppgick på balansdagen 
till 63,1 procent (90,2) och soliditeten 
uppgick på balansdagen till 26,1 
procent (26,0). 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2012

Den mest miljövänliga behandlings-
formen av matavfall är rötning. SRV 
har därför investerat i en förbehand-
lingsanläggning för att omvandla 
insamlat matavfall till substrat som 
rötas för framställning av fordonsgas 
och biogödsel. Anläggningen invigdes 
den 24 maj 2012 och är dimensionerad 
för att kunna behandla upp till 50 000 
ton matavfall per år. Anläggningen 
blev under 2012 utsedd till årets  
återvinningsanläggning.

Under 2012 har källsortering av 
matavfall startat i Huddinge kommun 
och påbörjats i Haninge och Botkyrka 

kommun. Under 2013 kommer  
tjänsten även att lanseras i Nynäshamn 
och Salem. Tjänsten är frivillig men  
via en lägre taxa för de som väljer sortera  
ut sitt matavfall har SRV som mål  
att 70 % av alla hushåll ska sortera  
ut sitt matavfall år 2020. Av de hushåll 
som fått möjligheten att sortera ut  
sitt matavfall har redan 50 % valt denna  
möjlighet. SRV tar även emot matavfall  
och förpackat matavfall från företag 
och andra närliggande kommuner som 
saknar egna behandlingsanläggningar.

Ansvaret för att samla in förpackningar  
och tidningar vilar idag på FTI (för- 
packnings- och tidningsinsamlingen). 
Hushållen får idag transportera 
samtliga typer av förpackningar till 
återvinningsstationer som finns runt 
om i kommunerna. Under 2011 
lanserade SRV en ny tjänst som kallas 
för Sorterahemma med sortering av 
förpackningar vid tomgränsen, så 
kallad fyrfacksinsamling. Insamlingen 
innebär att hushållskunderna erbjuds 
möjligheten att sortera ut tio  
olika typer av fraktioner inklusive 
matavfall och restavfall i två större  
kärl som placeras på den egna tomten. 
Vid årets slut hade SRV ca 4 000 
kunder i Huddinge, Botkyrka och 
Haninge som har valt denna tjänst. 
Lanseringen fortsätter under 2013 med 
Salem och Nynäshamn.

I slutet av 2011 fastställde Högsta 
Förvaltningsdomstolen att brand-be-
kämpning på deponier som innebär att 
bränder kvävs med hjälp av icke bränn-
bart material skall vara undan-taget 
från avfallsskatt. Beslutet innebar 
att SRV i början av februari 2012 
fick tillbaks 10,1 Msek i avfallsskatt 
som härrörde sig till en storbrand på 
deponin i juni 2008 då SRV använde 
stora mängder icke brännbart material 
för att kväva branden. Återbäringen 
av skatt redovisas i 2012 års resultat 
under övriga externa kostnader.

Den 5 februari 2012 utbröt en brand 
i SRV’s intressebolag Miljösortering 
på Södertörn AB (MSS). Branden 

spred sig till SRV’s kontor på Gladö 
Kvarn som låg vägg i vägg med MSS. 
Anläggningen och kontoret blev mer 
eller mindre totalförstörda och har 
rivits till stora delar. Själva brand-or-
saken har ej kunnat fastställas. SRV 
ägde själva kontoret och större delen 
av anläggningen som MSS bedrev sin 
verksamhet i. En återuppbyggnad av 
själva kontorsdelen kommer att ske 
under 2013. 

Då hela sorteringsanläggningen total-
förstördes i branden har intressebolaget 
MSS försatts i frivillig likvidation. 
Likvidationsprocessen förväntas kunna 
avslutas kvartal 1 2013.

FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN 
FRAMTIDA UTVE CKLINGEN

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

Återvinning av textilier förväntas bli 
nästa stora utvecklingsområden och 
SRV förbereder för att kunna sortera ut 
textilier för en framtida återvinning.

Under 2012 har en avfallsutredning 
genomförts på uppdrag av regeringen.  
Utredningen presenterades för miljö-
ministern i september 2012 och har 
sedan varit på remiss under hösten. 
SRV var en av 180 st. remissinstanser. 
Utredaren föreslår bl.a. att hela  
ansvaret för insamling av för-
pack-ningar och tidningar ska 
överföras  
till kommunerna och att syftet med 
den förändringen är att underlätta  
för hushållen att sortera ut sina  
förpackningar och på så sätt öka  
återvinningen.

MILJÖPÅVERKAN

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

Verksamheten vid Sofielunds 
åter-vinningsanläggning är på grund 
av sin karaktär tillståndspliktig enligt 
Miljöbalken. Tillsynsmyndighet är 
Länsstyrelsen. När nya tillståndet  
togs i anspråk togs även ett nytt 
egenkontrollprogram i drift. Runt 
deponierna och anläggningen sker 
 regelbunden provtagning på fast- 
ställda kontrollpunkter för att undvika 
oönskad påverkan på omgivande  
natur. SRV har fått de förnyade till-
stånden godkända av Miljödomstolen  
i oktober 2009.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter 
skall allt avfall som deponeras ha  
genomgått en grundläggande inne-
hållsbestämning. Innehållet i deponi-
avfall dokumenteras i samband med 
invägning vid Sofielundsanläggningen. 
Sedan 2005 råder ett generellt förbud 
mot deponering av organiskt avfall. 

Enligt deponiförordningen skall  
medel finnas avsatta för sluttäckning 
och efterbehandling av deponier. 
Sluttäckning har pågått sedan 1997 
i enlighet med deponiförordningens 
krav, vilket bland annat innebär att 
vatteninfiltrationen i deponin inte får 
överstiga 50 liter per m2 och år. SRV 
har tre deponier varav den första är 
helt sluttäckt. Den andra deponin av-
slutades 2006. Sluttäckning har pågått 
sedan 2009 och har helt färdigställas 
under 2012. Totalt avsatta medel i 
balansräkningen för sluttäckning av 
deponi 3 uppgår till 3,6 Msek vid årets 
slut. Medel för att sluttäcka deponi 3 
sätts årligen av i förhållande till  
mängden avfall som har deponerats 
under innevarande år.

Avsättning till fond för efterbehand-
ling sker för att täcka kostnader för 
erforderliga miljöåtgärder för en 
behandlingstid på 50 år efter avslutad 
deponiverksamhet. Totalt fondera-
de medel uppgår vid slutet av 2012 
till 110,2 Msek (106,3). Lak- och 
processvatten från verksamhet och 
avfallsupplag samlas upp i dammar 
och leds till lokalt reningsverk för ett 
första reningssteg. Därefter leds vattnet 
till Henrikdals reningsverk för slutlig 
rening innan det släpps ut i Saltsjön. 
Flödet mäts och analyser av vattnet 
sker regelbundet. 

Hantering av sådant avfall som  
klassificeras som farligt sker inomhus  
i moderna lokaler utan avlopp. Använ-
dandet av kemikalier i verksamheten 
är begränsad till järnklorid och natron-
lut vid 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. Upphandling och 
projektering av ny tvätthallsslam-an-
läggning har påbörjats 2012 och plane-
ras att färdigställas under 2013.

Utvinning av den gas som bildas i 
pågående deponi under avfallets  
nedbrytningsprocess minskar utsläp-
pen av föroreningar till atmosfären. 
Gasen leds till en panncentral i  
Skogås och används för framställning 
av fjärrvärme. 

Bolaget har ett miljöledningssystem 
enligt ISO 14001 och är certifierat 
sedan 2003. Tidigare miljöpolicy  
omarbetades under 2007 till en 
verksamhetspolicy, som även omfat-
tar kvalitets- och arbetsmiljöfrågor. 
I policyn framhävs vikten av bästa 
möjliga teknik för minsta möjliga 
miljöpåverkan.
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För styrelsen att behandla

Balanserat resultat  14 302 874 sek

Årets resultat 94 885 sek

Styrelsen föreslår:

att till aktieägarna utdelas 0 sek

att i ny räkning överföres 14 397 759 sek

Bolagets fria kapital enligt balansräkningen uppgår till 14 397 759 sek. 
Avsättning till bundet eget kapital har föreslagits med 0 kr.

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

STyRELSENS FÖRSLAG TILL 
bEHANDLING AV bOLAGETS RESULTAT

2012 2011 2010 2009 2008
Årsresultat (msek) 

Intäkter 388,1 365,7 341,6 337,3 378,9

Rörelseresultat 7,9 1,5 3,0 5,2 –4,0

Finansiella intäkter och kostnader –2,1 –1,5 –1,3 –1,1 –0,8

Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 5,8 0 1,8 4,0 –4,8

Skatter –0,1 –0,3 –1,5 –1,4 –0,1

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

Ställning vid årets slut (msek)

Balansomslutning 431,3 416,7 413,0 393,5 404,5

Rörelsekapital –6,8 32,1 36,2 25,3

Fordon, maskiner och inventarier 204,8 177,4 172,1 163,0 165,5

Fastigheter 155,7 132,3 121,9 122,8 121,2

Långfristiga skulder och avsättningar 186,6 198,1 197,6 190,9 189,9

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

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

Andra uppgifter (msek)

Investering i fordon, maskiner , inventarier och fastigheter 71,9 82,3 53,2 35,1 50,9

Avskriviningar enligt plan 47,9 40,6 38,3 37,6 35,8

Nyckeltal

Tillgångarnas avkastning (%) 1,96 0,63 0,85 1,4 –0,3

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

Kassalikviditet (%) 63,1 90,2 140,6 154,6 130,1

Soliditet (%) 26,1 26,0 26,3 27,3 25,3

FEMÅRSÖVERSIKT
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2012 2011
Rörelsens intäkter   

Rörelsens nettoomsättning 372 839 774 364 612 680

Förändring av varulager –227 732 247 032

Övriga rörelseintäkter 15 527 769 811 838

Summa rörelseintäkter 388 139 811 365 671 550

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter –4 108 473 –2 808 784

Övriga externa kostnader Not 1 –223 263 755 –217 415 602

Personalkostnader Not 2 –108 041 862 –103 363 922

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar Not 3 –44 865 213 –40 550 442

Summa rörelsekostnader –380 279 303 –364 138 750

Rörelseresultat Not 4 7 860 508 1 532 800

Resultat från finansiella poster

Övr. ränteintäkter och liknande resultatposter Not 5 611 777 1 082 118

Räntekostnader och liknande resultatposter Not 6 –2 699 439 –2 592 791

Resultat efter finansiella poster 5 772 846 22 127

bokslutsdispositioner Not 7

Avskrivningar utöver plan –6 931 834 1 312 508

Periodiseringsfond 1 366 965 –630 268

Resultat före skatt 207 977 704 367

Skatt på årets resultat Not 8 –113 092 –346 667

Årets resultat 94 885 357 700

RESULTATRÄKNINGAR (SEK)

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar 2012–12–31 2011–12–31

Immateriella anläggningstillgångar Not 9 1 876 094 3 132 295

Materiella anläggningstillgångar Not 10

Mark 21 755 708 21 755 708

Markanläggningar 97 535 841 92 119 590

Byggnader 36 425 167 18 392 996

Fordon 68 149 567 70 924 025

Maskiner o inventarier 136 662 512 106 472 586

Pågående nyanläggning 806 421 26 747 366

361 335 216 336 412 271

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag Not 11 1 494 001 1 494 001

Andelar i intresseföretag Not 12 2 000 000 2 000 000

3 494 001 3 494 001

Summa anläggningstillgångar 366 705 311 343 038 567

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager Not 13 865 135 1 092 867

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 29 046 202 33 420 697

Skattefordringar Not 14 17 166 688 3 270 870

Övriga fordringar Not 15 10 375 826 10 577 897

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 16 7 106 273 9 691 422

63 694 989 56 960 886

Kassa och bank

Kassa och banktillgodohavande 45 510 15 646 750

Summa omsättningstillgångar 64 605 634 73 700 503

Summa tillgångar 431 310 945 416 739 070
 

bALANSRÄKNINGAR (SEK)
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 2012–12–31 2011–12–31
Eget kapital Not 17

bundet eget kapital

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

Reservfond 1 776 000 1 776 000

10 656 000 10 656 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 14 302 874 13 945 174

Årets resultat 94 885 357 700

14 397 759 14 302 874

Summa eget kapital  25 053 759 24 958 874

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan Not 18 112 238 017 105 306 183

Periodiseringsfonder Not 19 6 418 062 7 785 027

118 656 079 113 091 210

Avsättningar

Avsatt till pensioner Not 20 13 737 547 13 469 227

Efterbehandling och sluttäckning av deponi Not 21 113 781 903 112 876 965

127 519 450 126 346 192

Långfristiga skulder Not 22

Uppskjuten skatteskuld – 12 844

Checkräkningskredit Not 23 19 190 234 –

Långfristig skuld koncernbolag 3 008 875 3 008 875

Övriga skulder 56 097 723 68 780 754

78 296 832 71 802 473

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 39 116 913 43 486 024

Övriga skulder Not 24 23 560 900 20 661 601

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 25 19 107 012 16 392 696

81 784 825 80 540 321

Summa skulder 406 257 186 391 780 196

Summa eget kapital och skulder 431 310 945 416 739 070

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter för egna skulder

Fastighetsinteckning 300 000 300 000

Företagsinteckning 1 200 000 1 200 000

Tillgångar med äganderättsförbehåll Not 26 65 971 153 66 160 107

Ansvarsförbindelser

Borgen för Miljösortering på Södertörn AB – 2 000 000

bALANSRÄKNINGAR (SEK)
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2012 2011
Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 5 773 22

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm. Not 27 48 782 34 770

Delsumma 54 555 34 792

Betald skatt –14 009 –1 267

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 40 546 33 525

 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(–)/Minskning(+) av varulager 228 –247

Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar 7 162 4 189

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder 1 245 2 266

Kassaflöde från den löpande verksamheten 49 181 39 733

 

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –352 –955

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –71 535 –81 299

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 598 1 219

Förändring finansiella tillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten –71 289 –81 035

Finansieringsverksamheten

Amortering lån/Upptagna lån 6 507 8 848

Förändring av långfristiga skulder 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 507 8 848

 

Årets kassaflöde –15 601 –32 454

Likvida medel vid årets början 15 647 48 101

Likvida medel vid årets slut 46 15 647

KASSAFLÖDESANALyS (KSEK)
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Belopp i sek om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd och anvisningar har tillämpats. Några förändringar avseende 
bolagets redovisningsprinciper har inte införts under 2012. 

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Varulagret har upp-
tagits 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 över-av-
skrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

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

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

Not 1. Revisionsarvoden

Arvoden för revisionsuppdrag i moderbolaget till Mazars SET revisionsbyrå uppgick för år 2012 till 119 000 sek (113 000) 
och för konsultationer till 11 346 sek (4 258). Under 2012 har arvode även betalats till Öhrlings för stöd till kommun- 
revisorer till ett belopp av 25 000 sek (25 000) samt ett arvode till kommunrevisorer på 16 500 sek (16 500).

Not 2. Anställda och personalkostnader

Antalet anställda 2012 2011

Medelantalet anställda uppgick till Antal: 175 Varav män: 77 % Antal: 168 Varav män 76,0 %

Av bolagets ordinarie styrelseledamöter är 25 procent kvinnor. Andelen kvinnor i bolagets ledningsgrupp är 44 procent och 
andelen kvinnliga chefer 36 procent. 

NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER 
OCH bOKSLUTSKOMMENTARER

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och ersättningar under året uppgick till 74,3 Msek jämfört med 68,8 Msek året innan.

 Kostnader (Ksek)

2012 2011
Styrelse och VD 2 013,6 2 045,8

Övriga anställda 72 309,2 66 716,6

Summa 74 322,8 68 762,4

Pensionskostnader styrelse och VD 466,4 468,7

Pensionskostnader övriga 7 285,3 7 557,4

Övriga sociala kostnader 23 655,5 22 124,9

Totalt 31 407,2 30 151,0

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 ökat med 76,7 Ksek under 
2012 och uppgår vid årets slut till 5 996,0 Ksek (5 919,3). 

Not 3. Avskrivning av anläggningstillgångar

Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgick till: 2012 2011
Byggnader 2 062 048 1 766 327

Markanläggningar 6 395 284 5 455 126

Fordon, maskiner och inventarier 34 800 014 31 132 833 

Immateriella anläggningstillgångar 1 607 867 2 196 156

Summa 44 865 213 40 550 442

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

2012 2011 2012 2011
Rörelsens intäkter 197 033 187 810 176 319 177 862

Rörelsens direkta kostnader –186 678 –177 528 –136 395 –126 344

Fördelade stabskostnader –30 443 –30 953 –27 242 –29 314

Rörelseresultat –20 088 –20 671 12 682 22 204

I ovanstående resultat ingår inte återbetalning av avfallsskatt på 10,1 msek eller nettoeffekten (försäkringsersättning minus 
brandkostnader) av den storbrand som skedde i början av 2012 då dessa poster inte är relevanta att fördela mellan hushålls-
avfall och verksamhetsavfall.
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Not 5. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkterna utgjordes av: 2012 2011
Dröjsmålsräntor 88 207 83 731 

Ränteintäkt återbetalning av skatt 261 997 –

Övriga ränteintäkter 261 573 998 387

Summa 611 777 1 082 118

Not 6. Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnaderna utgjordes av: 2012 2011
Dröjsmålsränta till leverantörer 37 356 3 303

Räntekostnader pensionsskuld 148 161 172 392

Övriga räntekostnader 2 513 922 2 417 096

Summa 2 699 439 2 592 791

Not 7. bokslutsdispositioner

Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan 2012 2011
Årets överavskrivning –6 931 834 –

Återföring av tidigare överavskrivning – 1 312 508

Periodiseringsfond                             – återföring tidigare års taxering 1 366 965 –

                                                                         – årets avsättning – –630 268

Summa –5 564 869 682 240

Not 8. Skatt på årets resultat

Den beräknade skattekostnaden består av: 2012 2011
Skatt på årets resultat –167 312 –497 281

Förändring uppskjuten skatt 54 220 150 614

Summa –113 092 –346 667

Uppskjuten skatt i obeskattade reserver uppgår till 31 206 549 sek (29 742 988). 

Not 9. Immateriella anläggningstillgångar

Ackumulerade anskaffningsvärden 2012 2011
Vid årets början 16 475 127 15 520 418

Nyanskaffningar 351 666 954 709

Vid årets slut 16 826 793 16 475 127

Ackumulerade avskrivningar enligt plan 2012 2011

Vid årets början 13 342 832 11 146 676

Årets avskrivning enligt plan 1 607 867 2 196 156

Vid årets slut 14 950 699 13 342 832

Planmässigt restvärde vid årets slut 1 876 094 3 132 295

Not 10. Materiella anläggningstillgångar 

Följande värden redovisas för materiella anläggningar: 

Ackum. anskaffnvärden byggnader
Mark och 

Markanläggn Fordon
Maskiner och 

Inventarier
Pågående

Nyanläggn Totalt

Vid årets början 51 681 482 151 974 885 163 649 452 323 404 890 26 747 366 717 458 075

Nyanskaffningar 22 871 545 11 962 488 13 833 489 48 808 431 –25 940 945 71 535 008

Avyttringar/utrangeringar –11 527 084 –206 310 –3 564 974 –9 970 185 – –25 268 553

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

Ackumulerade avskrivn. enligt plan

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

Avyttringar/utrangeringar –8 749 758 –55 357 –3 346 411 –9 762 311 – –21 913 837

Årets avskrivning enl. plan 2 062 048 6 395 284 16 389 384 18 410 630 – 43 257 346

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

Planmässigt restvärde vid årets slut 36 425 167 119 291 549 68 149 567 136 662 512 806 421 361 335 216

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 2012 2011 2012 2011
   Jordbromalm 6:8, Haninge 2 126 000 2 126 000 773 760 892 037

   Harven 1 del av, Nynäshamn Skattefri Skattefri 316 611 365 742

   Axeln 3, Huddinge 803 000 803 000 161 358 212 410

   Skyttbrink 4, Botkyrka 345 000 345 000 1 939 861 2 008 247

   Gladö 1:1, Sundby 1:1, Huddinge Skattefri Skattefri 24 285 969 5 992 747

   Gladö 76:5, Huddinge Skattefri Skattefri 4 565 342 4 522 359 

   Gladö 1:3, Huddinge 4 983 000 4 983 000 2 764 211 2 755 748

   Övriga ÅVC Skattefri Skattefri 1 618 055 1 643 706 

Mark

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

   Jordbromalm 6:2, Åby 1:141, Haninge Skattefri Skattefri 1 915 000 1 915 000

   Harven 1, del av, Nynäshamn Skattefri Skattefri 376 870 376 870 

   Axeln 3, Huddinge 1 450 000 1 450 000 387 678 387 678

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

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

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

   Macken 5, Salem 406 000 406 000 – –

   Visättra 1:1, Huddinge Skattefri Skattefri 5 080 785 5 080 785

   Sunnerby 1:313, Nynäshamn Skattefri Skattefri 460 075 460 075

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

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

Övrigt, huvudsakligen markanläggn. Skattefri Skattefri 97 535 841 92 119 590

Summa 12 677 000 12 677 000 156 523 137 132 268 294
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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 verksam- 
heten 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 2012 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 2012 till 6 420 340 
sek (5 854 173). Årets resultat efter skatt är 566 066 sek (226 548). 

Not 13. Varulager

Varulagret utgjordes av: 2012 2011
Säckar och kärl 522 091 781 882

Diesel 343 044 310 985

Summa 865 135 1 092 867

Not 14. Skattefordringar

Skattefordringarna består av: 2012 2011
Avfallsskatt 13 277 796 189 712

Årets skatt 3 400 141 3 070 173

Uppskjuten skattefordran 41 376 –

Ränta på skattekonto 110 976 10 985

Saldo skattekonto 336 399 –

Summa 17 166 688 3 270 870

Not 15. Övriga fordringar 

Övriga fordringar utgörs av: 2012 2011
Momsfordran 4 838 212 4 447 487

Fordran avfallsskatt 5 521 094 6 115 682

Överskottsfond pensioner – 725

Övriga fordringar 16 520 14 003

Summa 10 375 826 10 577 897

Not 16. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter utgjordes av: 2012 2011
Förutbetalda hyror 385 599 384 063

Förutbetalda arrendeavgifter 2 966 417 2 960 550

Förutbetalda försäkringspremier 173 445 153 647 

Förutbetalda fordonsförsäkringar 274 616 272 528

Övriga periodiserade kostnader 835 453 2 512 678 

Upplupna intäkter 2 208 467 2 409 987

Upplupen ränteintäkt 262 276 997 969

Summa 7 106 273 9 691 422

Not 17. 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 13 945 174 357 700

Enligt årets bolagsstämma:

Utdelning – – – –

Överföring av 2011 års resultat till fria reserver – – 357 700 –357 700

Årets resultat – – – 94 885

Belopp vid årets utgång 8 880 000 1 776 000 14 302 874 94 885

Not 18. Ackumulerade avskrivningar utöver plan

Ackumulerade överavskrivningar fördelar sig enligt nedan: 2012 2011
Byggnader 100 086 126 760

Markanläggningar 112 613 154 105

Fordon, maskiner och inventarier 112 025 318 105 025 318

Summa 112 238 017 105 306 183

Not 19.  Periodiseringsfonder

Ingen avsättning till periodiseringsfond har skett i årets bokslut: 2012 2011
Periodiseringsfond tax 2007 – 1 366 965

Periodiseringsfond tax 2008 2 135 086 2 135 086

Periodiseringsfond tax 2010 2 294 701 2 294 701

Periodiseringsfond tax 2011 1 358 007 1 358 007

Periodiseringsfond tax 2012 630 268 630 268

Summa 6 418 062 7 785 027

Not 20.  Avsatt till pensioner

2012 2011
Ingående skuld 13 469 227 12 313 729

Skuldförändring 268 320 1 155 498

Utgående skuld 13 737 547 13 469 227

 
Säkerhet för pensionsskulden finns i form av kommunal borgen.
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Not 21.  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.

2012 2011
Efterbehandling avslutad deponi 110 217 988 106 266 997

Sluttäckning och iordningställande av avfallsupplag 3 563 915 6 609 968

Summa 113 781 903 112 876 965

Not 22.  Långfristiga skulder

2012 2011
Långfristig skuld till koncernbolag 3 008 875 3 008 875

Uppskjuten skatteskuld – 12 844

Nyttjad checkräkningskredit 19 190 234 –

Långfristig del av avbetalningsköp fordon 34 097 723 44 780 754

Långfristig del av låneskuld till Nordea 22 000 000 24 000 000

Summa 78 296 832 71 802 473

Den långfristiga skulden till koncernbolag avser köpeskillingen för inkråmsöverlåtelsen från Ecoferm till SRV 2008.  
Av låneskulden till Nordea förfaller 20 000 000 sek mer än fem år efter bokslutsdagen.

Not 23.  Kassa och banktillgodohavanden

Redovisat nyttjande av checkkredit i bolaget uppgick per den 31 december 2012 till 19 190 234 sek att jämföra med 
redo-visat tillgodohavande per den 31 december 2011 på 15 601 200 sek. Bolaget har en total beviljad checkkredit på 50 
Msek.

Not 24.  Övriga kortfristiga skulder

Övriga skulder utgörs av: 2012 2011
Kortfristig del av låneskuld till Nordea 2 000 000 2 000 000

Kortfristig del av avbetalningsköp av fordon 19 921 498 17 152 495

Personalens källskatt 1 639 402 1 509 106

Summa 23 560 900 20 661 601

Not 25.  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter utgörs av: 2012 2011
Upplupna löner och sociala kostnader 10 451 613 9 288 079

Upplupen behandlingskostnad för avfall 5 744 523 4 350 284

Borgensavgifter för 2012 510 524 314 650

Övriga upplupna kostnader 2 400 352 2 439 683

Summa 19 107 012 16 392 696

Not 26. Tillgångar med äganderättsförbehåll

Tillgångar med äganderättsförbehåll avser köp av fordon finansierade via Nordea i form av avbetalningsköp. Tillgångarnas 
bokförda restvärde per sista december 2012 var 65 971 153 sek (66 160 107). 

Not 27.  Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Justeringsposterna utgjordes av (belopp i ksek): 2012 2011
Avskrivningar 44 865 40 550

Avsättningar 1 173 –6 940

Avskrivning pågående projekt – 1 963

Förändring uppskjuten skatt –13 –151

Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar –512 –652

Realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar 3268 –

Diff. 1 –

Summa 48 782 34 770
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Huddinge den 21 mars 2013

Bengt SäbergBirgitta Mörk
Ordförande

Staffan Holmberg Yngve  R K JönssonMargareta Lundgren

Tore Åkerbäck Lennart Sjödell Robert Falck  
VD

Sven Gustafsson

Min revisionsberättelse har avgivits den 21 mars 2013

bengt Fromell
Auktoriserad revisor

Stockholm den 21 mars 2013

bengt Fromell
Auktoriserad revisor

Rapport om årsredovisningen 
Jag utfört en revision av årsredovisningen för SRV åter-vin-
ning AB för år 2012. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
för årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. 

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

Uttalanden 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats  
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsen- 
tliga avseenden rättvisande bild av SRV återvinning ABs 
finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess 

finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsre-
dovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att års- 
stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört 
en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning för SRV återvinning AB för år 2012. 

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

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

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

REVISIONSbERÄTTELSE 

Till årsstämman i SRV återvinning AB 
Org.nr. 556053–7515 
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NOTER NOTER

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

Huddinge den 14 mars 2013

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2012. 

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

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

GRANSKNINGSRAPPORT

Lazlo Dagsberg
Utsedd av fullmäktige
i Huddinge kommun

Siv blixt
Utsedd av fullmäktige
i Haninge kommun

Folke Olsson
Utsedd av fullmäktige
i Botkyrka kommun

LEDNING

Anders Mattsson
Affärsområdeschef 
Logistik och service

Ingela Sandström
Vice VD med ansvar 
för ekonomi

Camilla Molinder
HR-chef

Peder Doverborg
Affärsområdeschef
Återvinning

Robert Falck
VD

Maria bäckbom
Informationschef

Eva Lundgren
Planeringssekreterare

Mikael Skogsberg
Marknads- och 
försäljningschef

Jan Troell
Juridik och upphandling
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NOTER NOTER

STyRELSE, ORDINARIE

Sven Gustafsson
1:e vice ordförande
(M) Haninge

birgitta Mörk
Ordförande
(S) Botkyrka

Margareta Lundgren
(S) Huddinge

yngve R K Jönsson
(M) Botkyrka

bengt Säberg
2:e vice ordförande
(M) Huddinge

Staffan Holmberg
(S) Haninge

Tore Åkerbäck
(S) Nynäshamn

Lennart Sjödell
(M) Salem

PERSONALREPRESENTANTER

Urban Andersson
Transportarbetareförbundet

Mikaela Holst
Unionen

STyRELSE, ERSÄTTARE

Stefan Dayne
(KD) Botkyrka

Harry bouveng
(M) Nynäshamn

Marica Lindblad
(MP) Huddinge

Jan Forsell
(FP) Huddinge

Eva Lundgren
Styrelsens sekreterare

Margareta bernhardsson
(S) Haninge

Tommy Eklund
(S) Salem

Ebbe Pettersson
(MP) Haninge

Gabriel Melki
(S) Botkyrka
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”Det är så löjligt enkelt”
SJUKHUSETS MILJÖHJÄLTE ÅTERVINNER 
PATIENTERNAS RESTER   s. 20–21

gammalt för Dig  
– nytt för mig
I KRETSLOPPSPARKEN FÅR DINA  
SOPOR EN NY CHANS   s. 22–23

sOrterings- 
gUiDenGE DIN MATKASSE 

ETT ANDRA LIV

matresterÅtervunna 
BLIR TILL KLIMATSMART BIOGAS OCH NÄRINGSRIK GÖDSEL

• ROBERT FALCK SÄTTER MILJÖN FRÄMST  •  ÅTERVUNNEN DESIGN  •  MARIA PETTERSSON TRIVS I SOPRUMMEN •
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INTERVJUINNEhåll

”INTREssET föR  
aVfall haR aldRIg  

VaRIT så sToRT som NU”
De kommande tio åren beräknas 700 miljoner människor i världen flytta från 
landsbygd till städer. Det innebär enorma utmaningar, inte minst inom miljö 

och avfallshantering. Men det innebär också att hanteringen av avfall blir en 
av vår tids största affärsmöjligheter. Möt Robert Falck, vd på SRV återvinning, 

i en intervju om en bransch som har gått från att vara ett nödvändigt ont till 
bland det mest intressanta och lönsamma man kan hålla på med.

– Vår bransch är i ständig och nöd-
vändig utveckling. Under mina fyra 
år på SRV återvinning har samhällets 
syn på avfall förändrats drastiskt, från 
något som kommunerna måste lösa 
till en stor resurs. Intresset för avfall 
har aldrig varit så stort som nu, säger 
Robert Falck.

Det senaste året har debatten 
framför allt handlat om hur framtidens 
avfallshantering ska organiseras. Miljö-
departementet håller på att arbeta fram 
ett nytt lagförslag om hur avfallshan-
teringen ska bli enklare för hushållen, 
effektivare för samhället och bättre för 
miljön.

Lagförslaget bygger på regeringens 
avfallsutredning som bland annat 
föreslår att kommunerna ska ta över 
ansvaret att samla in förpackningar 
och tidningar från Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen (FTI). Robert 
tycker att det är ett bra förslag.

– Det är varken miljömässigt eller 

samhällsekonomiskt rationellt att ha 
två parallella system för insamlingen 
av hushållsavfall. Det är betydligt mer 
resurskrävande att varje enskilt hushåll 
på en gata tar bilen ett par kilometer 
till en återvinningsstation för att lämna 
sina tidningar och förpackningar istäl-
let för att de sorteras i separata kärl i 
anslutning till hemmet och samlas in 
av den ”vanliga” sopbilen.

Robert menar att de ökade trans-
porterna som dagens system medför 
äter upp miljövinsterna från återvin-
ningen, och att det tar onödigt mycket 
tid för hushållen.

– Låt mig ge ett exempel, när jag 
öppnar en burk med ärtsoppa ska jag 
lämna den till förpackningsindustrins 
återvinningsstation. Men min dotters 
identiska plåtburk som är ett pennställ 
ska lämnas till återvinningscentralen. 
Det är onödigt krångligt. Metall borde 
sorteras som metall oavsett vem som 
har producerat den, säger Robert.

Samtidigt är han en stor försvarare 
av producentansvaret. Om man pro-
ducerar något måste man också kunna 
ta hand om avfallet. Problemet är att 
producentansvaret som det är utformat 
i dag inte fungerar.

Robert tror att FTI motsätter sig 
avfallsutredningens förslag för att det 
helt enkelt skulle bli dyrare om det 
blev lättare för hushållen att sortera, 
eftersom det med stor sannolikhet 
skulle leda till att fler förpackningar 
och tidningar samlades in.

I dag slängs minst 25 procent av de 
förpackningar som i stället kunde ha 
återvunnits i vanliga hushållssoporna. 
Om producenterna var tvungna att 
betala för insamlingen av fler förpack-
ningar skulle de förmodligen se till att 
det tillverkades färre. Vilket i sig vore 
en vinst för miljön, menar Robert.

Men avfallsutredningen innehåller  
också delar som han är emot. Ett 
exempel är förslaget att kommunerna 

RobERT falck vill göra 
sophanteringen enklare  
för hushållen – och bättre  
för miljön.

6   sRV I sIffRoR
7  soRTERahEmma 
10   åTERVUNNEN  
 dEsIgN
24  NoTERaT UNdER  
 2012

hUR soRTERaR maN 
kattsand och äggskal 
egentligen? Skaffa koll med 
sorteringsguiden!

kUNdER sTällER  
aNdRa kRaV på snabba 
svar i dag. Därför finns SRV 
på Facebook.

åTERaNVäNdNINg  
slår återvinning alla gånger. 
Nu vill SRV bygga en  
kretsloppspark.

91 ToN maTREsTER 
slängdes på sjukhuset i 
Huddinge. Nu blir det biogas 
i stället.

fRåN REklambyRåN 
TIll sopRUmmEN 
Maria Pettersson bytte yrke. 
Och älskar det!

hURRa föR slURRy!  
Nu kan du köra till jobbet på biogas från 
dina gamla bananskal.

3 8 12

18 20 22 25

RobERT falck, Vd sRV åTERVINNINg:

ProduktioN  •  Kärnhuset och SRV återvinning   •   www.srvatervinning.se
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INTERVJU INTERVJU

SRV dRiVS inte aV ett 
VinStpeRSpektiV.  

Vi fokuSeRaR på att aRbeta 
StRategiSkt och SyStematiSkt 
med Ständiga föRbättRingaR föR  
att minSka VåR miljöpåVeRkan. 

ålder: 51

bor: Duvbo, Sundbyberg

familj: Hustrun Ann- 
Christine och dottern Moa

bakgrund: Robert är född 
och uppvuxen i Linköping 
och har en examen från 
lärarhögskolan i Dalarna.  
Han har bland annat arbetat  
som regionchef för försäk-
ringskassan i Linköping, 
stadsdelschef i Göteborg 
Stad, kommundirektör i 
Sundbyberg och VD för KFS.  
Han har även varit general-
sekreterare för Svenska 
ishockeyförbundet.

RobERT falck, Vd sRV

inte längre ska ansvara för 
insamling av matavfall och 
”annat hushållsliknande av-
fall” från företag och andra 
verksamheter som restau-
ranger och skolor. Enligt 
förslaget ska det vara upp 
till var och en att välja en-
treprenör, vilket kan leda till 
att flera olika entreprenörer 
hämtar sopor från samma 
område eller kanske till och 
med från samma fastighet. 

– Hur effektivt, miljö-
mässigt och samhällseko-
nomiskt är det med ett 
insamlingssystem där flera 
halvtomma sopbilar belastar 

våra gator, undrar Robert.
Varför ska kunderna välja 
SRV återvinning?

– För att då vet man att 
man får avfallet hanterat på 
ett miljövänligt sätt. SRV 
drivs inte av ett vinstper-
spektiv. Vi fokuserar på 
att arbeta strategiskt och 
systematiskt med ständiga 
förbättringar för att minska 
vår miljöpåverkan. Eftersom 
vi har ägare som inte kräver 
avkastning kan vi investera 
pengarna i ny avfallsteknik.

Nu i vår har vi till exem-
pel satt spaden i jorden för 
att bygga en ny modern an-

läggning för tvätthallsslam 
och gatuslam. Med den nya 
anläggningen, som invigs 
under våren 2014, ökar vi 
kapaciteten, men framförallt 
är den bra miljömässigt då 
den renar vattnet bättre.

I år har vi även invigt 
Stockholms första storska-
liga förbehandlingsanlägg-
ning för biogas. Att fler 
fordon drivs med biogas 
är ett viktigt steg mot ett 
mer hållbart samhälle och 
Robert anser att regeringen 
borde göra mer för att driva 
på den utvecklingen.

– Förslaget om fortsatt 

skattebefrielse för biogas 
även efter 2013 och krav på 
mer biodrivmedel i bensin 
och diesel är bra, men inte 
tillräckligt, säger han.

Robert menar dessutom 
att bra avhallshantering 
måste få kosta pengar, 
eftersom farligt avfall kan 
göra stor skada om det inte 
tas om hand på rätt sätt. 
Ett av flera exempel som 
oroar honom är att det varje 
år ”försvinner” 2000 ton 
farligt avfall inom bygg-
branschen. Mycket tyder på 
att mindre rivningsföretag 
dumpar sitt farliga avfall 

på otillåtna platser och att 
det exporteras illegalt till 
Östeuropa och Afrika.

– Jag läste i tidningen 
att antalet cancerfall runt 
Neapel är högre än i  
andra områden i Italien. 
Forskare har kopplat det  
till olaglig sophantering,  
där giftigt avfall dumpats 
intill lantbruksområden  
eller eldats öppet. Flera 
hundratusen människor i  
regionen har blivit utsatta 
för giftiga föroreningar i 
många år, säger Robert  
och fortsätter:

– Det är därför det är så 

viktigt med ordning och 
reda i avfalls- och återvin-
ningsbranschen. Riktig 
hantering av avfall kostar. 
Och så ska det vara.
Nu går du in på ditt femte 
år som VD på SRV. Hur 
trivs du?

– Jag trivs jättebra och 
det beror framför allt på 
alla duktiga, kunniga och 
engagerade medarbetare.
Till sist, har du någon okänd 
talang?

– Ja, jag är riktigt duktig 
på att fälla träd. Jag började 
faktiskt min yrkeskarriär som 
skogsarbetare för 30 år sedan.
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”Vi är en normalstor 
familj på fyra som äter 
ganska mycket frukt och 
grönt. Det gör att det blir 
rätt mycket plastför-
packningar och eftersom 
jag inte tycker om att ha 
sådant liggande hemma, 
brukade vi åka till åter-
vinningsstationen näs-
tan varje dag. Nu har vi 
Sorterahemmatjänsten 
i stället och har två egna 
kärl med olika fack för 
sopsortering här utanför 
huset. Vi är supernöjda. 
Dels för att vi slipper 
ha skräpet här inne, och 
dels för att vi sparar 
så mycket tid. Livet är 
stressigt nog som det 
är, med jobb och plugg 
och två barn som har en 
massa olika aktiviteter. 
Då är det skönt att kunna 
lägga tid och energi på 
annat än att åka till åter-
vinningsstationen.”

Carina Skoglund bor i Fullersta och studerar till näringsterapeut. Med tjänsten Sorterahemma får hon mer tid 
över för dottern Jessicas ridning och andra aktiviteter.

Skönt att kunna  lägga tid på annat  
än att åka till åteRVinningSStationen.

caRINa 
 skoglUNd  
ANVäNDER SRV:S 
tjäNSt ”SoRtERA 
hEMMA”

med sorterahemma 
får kunden en egen 
komplett återvinnings-
station på sin tomt och 
kan förutom att sortera 
sitt matavfall, enkelt 
sortera förpackningar, 
tidningar, glas, lampor 
och småbatterier. allt 
läggs i två sopkärl och 
hämtas av särskilt 
anpassade sopbilar.

Tjänsten att sortera 
förpackningar och mat-
avfall direkt på tomten 
kostar 990 kr extra 
per år.

och vi samlar in sopor från 

124 000 
HuSHåLL På SöDeRtöRN

SRV HAR 
4500  
företagskunder

VaRJE pERsoN  
I sVERIgE gER 

UpphoV TIll ca 

500 kIlo  
aVfall pER åR. 

Var tredje pappers-
förpackning du 
köper är gjord av 
återvunnet papper.

VI hämTaR hUshållENs aVfall mEd 70 sopbIlaR.

på 1 000 baNaN-
skal kaN maN  
köRa EN bIogas- 
bIl I NäRmaRE 
100 km.

EN VaNlIg 
soppåsE  

INNEhållER  
ca 40 % 
maTaVfall.

9 aV 103 aV 4
tidningar  

återvinns.
förpackningar  

återvinns.

412 000 kg aVfall
släNgER södERTöRNsboRNa VaRJE dag

UNdER åR 2010 gENERERadE hUshåll och föRETag I sVERIgE 
ToTalT 117,5 mIlJoNER ToN aVfall. 

89 mIlJ FRåN GRuViNDuStRiN
22,4 mIlJ FRåN VeRKSAMHeteR
3,7 mIlJ FRåN HuSHåLL

pRodUkTIoNEN aV EN ENda  
mobIlTElEfoN gER UpphoV TIll  

75 kg aVfall

350 000 480 000 100 000
ton avfall besökare på våra nio 

återvinningscentraler
samtal hos  

kundservice 

sRV TaR VaRJE åR EmoT
VI fyllER 64 åR I åR

av all mat som köps  
i Sverige slängs.

EN TREdJEdEl

om allT maTaVfall I sVERIgE åTERVaNNs skUllE 
dET moTsVaRa 100 mIlJoNER lITER bENsIN.

år 2015 ska 50% av
kommuninvånarna i

sortera ut sitt matavfall.

boTkyRka

hUddINgE
haNINgE

NyNäshamN
och salEm
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plUsTJäNsTER

En dag på jobbet med 
Maria Pettersson

5.10. Maria är morgonpigg och har 
redan varit uppe en stund när kollegan 
dyker upp utanför villan i Tyresö. Hon 
lägger smörgåsar till sonen i kylen och 
springer ut till den väntande bilen. Två 
dagar i veckan samåker de till jobbet.

– När man jobbar med återvinning 
blir man mer medveten om vilken inver-
kan man har på miljön. Då känns det 
bra att samåka, säger Maria. 

6.00 Teamet som utför Plustjänsterna 
dricker kaffe på kontoret i Sofielund i 
Huddinge. De delar upp dagens arbets-
uppgifter. Hade det varit tisdag hade de 
jobbat i par med att röja ur grovsoprum.

– De dagarna är bäst. Det är lite som 
ett träningspass och jag gillar att röra på 
mig. Det är en väldig kontrast mot mitt 
förra jobb där jag satt still hela dagarna, 
säger Maria.

Hon jobbade med reklam i 20 år, 
innan hon ledsnade på de sena kväl-
larna. I april 2012 sa hon upp sig och 
tänkte vara ledig i ett år. Men efter ett 
par månader frågade en kompis om hon 
kunde hoppa in som semestervikarie på 
SRV. ”Och sedan blev jag kvar”.

6.30 Maria börjar dagen i Visättra i 
Huddinge. SRVs Plustjänster innebär 
att personal är på plats ute hos kunder 
som centrumanläggningar, kontor, 

butiker och restauranger och hjälper 
dem i deras källsorteringsarbete. Just 
den här förmiddagen arbetar Maria med 
bostadsrättsföreningar. 

8.00 Maria ringer hem och väcker 
sonen. Sedan tar hon Nynäsvägen bort 
mot Handen och bostadsrättsföreningen 
Lärkträdet. De har sin källsortering 
i ett gult trähus. Maria kollar så att 
förpackningar och annat har sorterats i 
rätt kärl.

– Folk vill gärna göra rätt, men det 
händer att det blir fel och då får man 
hjälpa dem lite på traven, säger hon och 
flyttar några färgade glasflaskor från 
kärlet med ofärgat glas.

Batterier, glödlampor, lysrör och el-
prylar stoppar hon in i skåpbilen. Lysrör 
innehåller gifter, så de måste tas om 
hand innan någon har sönder dem.

Sedan sopar Maria golvet. Det ingår 
också i plustjänsten. Undersökningar 
visar att ett rent och välplanerat soprum 
leder till bättre sortering.

9.00 Nu är det dags att hålla efter grov-
soprum och containrar i Brandbergen.

– En rolig sak med det här jobbet 
är att man kommer till ställen dit man 
aldrig skulle ha kommit annars. Soprum 
kan se väldigt olika ut och man ser 
direkt på soporna hur ett område mår, 

säger Maria. Just i dag är det ganska lite 
grovsopor.

– Det märks att det är dagarna 
före löning. Efter löning fylls grovsop-
rummen av gamla TV-apparater och 
dammsugare.

10.00 Börjar man tidigt och jobbar 
fysiskt blir man hungrig tidigt. I dag 
blir det lunch på en kinesisk restaurang 
i Huddinge.

11.00 Efter lunch är det dags att besöka 
företagskunder och kontor. Hos en av 
kunderna tillverkas stora mängder glan-
siga magasin. Tidningar kan återvinnas 
sju gånger, sedan blir de toapapper, 
berättar Maria.

12.30 Maria svänger förbi ett centrum 
i Flemingsberg för att byta kärl i buti-
kerna. Det blir mycket wellpapp från 
varor som packas upp.

– Det bästa med det här jobbet är att 
man verkligen gör skillnad för miljön. 
Allt återvinns. Glasburkar blir nya 
glasburkar eller isolering i hus. Plast kan 
bli trädgårdsmöbler.

14.00 När bilen är full åker Maria till 
uppsamlingsrummet och tömmer den 
på glödlampor, batterier, elprylar och 
lysrör. 

15.00 Arbetsdagen är slut och det är 
dags att åka hem.

– Ungarna tycker att det är helt 
underbart att jag är hemma vid halv 
fyra. Jag är en mycket piggare och mer 
närvarande mamma nu. Dessutom kan 
jag åka till stallet två eftermiddagar i 
veckan. Det är lyx.

ålder: 46

familj: tre barn, 12, 20 och 
23 år.

bor: Villa i tyresö.

bakgrund: utbildad i 
grafisk kommunikation på 
Berghs i Stockholm. Har 
jobbat med reklam på olika 
byråer, haft egen byrå och 
varit reklamchef.

smartaste 
 återvinningstipset:  
”Att ha förberett sortering-
en hemma i olika påsar så 
att det är enkelt att ta med 
till återvinningen”.

maRIa pETTERssoN

”Det bästa med det här jobbet är att man verkligen 
gör skillnad för miljön”. Maria Petterson arbetar 
med SRVs Plustjänster och hjälper företag och 
 bostadsrättsföreningar med deras källsortering.



åTERVUNNEN dEsIgN åTERVUNNEN dEsIgN

10    SRV    RE - MAGASIN    2013     2013    RE - MAGASIN    SRV    1110    SRV    RE - MAGASIN    2013     2013    RE - MAGASIN    SRV    11

lysaNdE föR mIlJöN
Vad ska man göra av alla gamla syltburkar? en 
lampa förstås! Jar Lamp är inspirerad av orki-
déns form och består av återvunna burkar med 
skruvlock. Ljuskällan är självklart lågenergilampor 
av induktionstyp. Jar Lamp kommer att finnas till 
försäljning hösten 2013 på greenfurniture.se.

gRöNa klossaR föR baRNEN
en titt i barnens leksakslådor är sällan 
särskilt upplyftande ur ett miljö- 
perspektiv. Men de här fina legoklos-
sarna från Greentoys är gjorda av 
återvunnen plast från gamla mjölk-
förpackningar. Helt fria från skadliga 
kemikalier. 240:- hos ekokul.se

Vad händer med alla gamla skriv-
maskiner som ingen har användning 
för längre? Maria Jansson tyckte att 
det var synd att inte ta till vara på 
de  snygga tangenterna och gjorde 
örhängen, manschettknappar och 

pins av dem. Nu finns även broscher 
tillverkade av gamla  växelspakar 
och telefoner. återvinning i sin 
snyggaste form! Webbshoppen 
hittar du via:  
materialgirls.se/maria

ÅtERVUNNEt
Vill du vara fin utan 

att miljön ska be-
höva lida pin? De-
signern Natalia 
Gaudin Roberts 
smycken tillver-
kas av återvunnet 

papper ur glan-
siga  modemagasin. 

Armband 395:- säljs 
bland annat på 

 designtorget.

TJUsIgT UR   
pappERs- 

åTERVINNINgEN

Tesump, mjölkförpackningar och modemagasin, allt går att använda igen!

en cykel av kartong? Det låter 
inte som något man väljer 

när det regnar. Men den 
nya miljövänliga lågpris-

cykeln av den israeliska 
uppfinnaren izhar Gafni 
består av kartong som 
behandlats med ett 
särskilt ekologiskt 
harts som gör den helt 
vattentät. Med däck 
tillverkade av gamla 

bildäck och plast-
flaskor är 99 procent 

av cykeln tillverkad i 
återvunnet material. 

cardboardtech.com/erb.
com.il

Plastgalgar tillverkas av miljöfarliga och olje-
baserade plaster som är svåra att återvinna. 
Men nu finns det klädhängare som tillverkas av 
återvunnet papper. När galgarna har gjort sitt 
hemma i garderoben kan de dessutom åter-
vinnas tillsammans med kartonger och annat 
pappersmaterial.                 pulphangers.com

99%  
REcyklAD

häNG UPP DIG PÅ MIljÖN

smyckEN fRåN moRmoRs skRIVmaskIN

Vad gör du med 
sumpen som blir över 
efter kvällsteet? Om det 
sorteras som matav-
fall blir det biogas och 
gödsel. Men teresterna 
kan användas till andra 

saker också. Jojo Yock 
tillverkas av tesump som 
blandas med nedbrytbar 
plast och kan kompos-
teras när du lekt färdigt 
med den.  
95:- på designtorget.

Det italienska glasögon-
märket eCO:s bågar är 
gjorda av 95% återvun-
net material. För varje 
sålt glasögonpar plante-

rar de dessutom ett träd. 
Hittills har eco planterat 
650 000 träd i Kamerun. 
Bågarna kostar 1 690:- 
hos synsam.

JoJo aV TE

sE bRa och göR goTT



VÄLKOMMEN TILL   SLURRYFABRIKEN
häR ÅtERVINNS DINA bANANSkAl       och blIR tIll FoRDoNSbRäNSlE

I maj 2012 invigde SRV återvinning Stockholms första storskaliga för-
behandlings anläggning på Sofielund. här omvandlas matavfall till 
”slurry” som  används för att utvinna biogas och biogödsel. Visionen är att 
 invånarna på Södertörn ska kunna köra sina bilar på sitt eget matavfall.

REpoRTagE
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familj: Man och barnen 
Alva, 15, och Harry, 12.

Titel: utvecklingsingenjör

Utbildad: Magisterexamen 
i biologi och geovetare vid 
Stockholms universitet

har jobbat på sRV sedan: 
2008

bakgrund: Har jobbat med 
kretsloppsfrågor i många 
år, bland annat på LRF. 
”Från början tänkte jag 
jobba med vattenfrågor i 
tredje världen, men sedan 
snöade jag in på avfalls-
frågor, och det är minst 
lika viktigt. inte minst i 
utvecklingsländer.”

åsa RENsVIk

– I genomsnItt slänger varje 
svensk minst 70 kilo matavfall om året. 
Att återvinna det är ett steg mot ett mer 
hållbart samhälle, säger utvecklingsin-
genjören Åsa Rensvik och höjer rösten 
för att höras i bullret.

Vi står i ankomsthallen på förbe-
handlingsanläggningen på Sofielund 
och ser på medan en sopbil tömmer 
matavfall som samlats in i ett villaom-
råde i Huddinge. Bruna papperspåsar 
med pastarester, apelsinskal, räkskal och 
kaffesump faller ner i den stora mottag-
ningsfickan i golvet.

Nu ska det omvandlas till slurry. 
Det är råvaran för biogas, ett förnybart 
bränsle som till skillnad från bensin och 
diesel inte tillför atmosfären någon ny 
koldioxid.

Men först ska matavfallet finfördelas 
och passera en separatorkvarn för att 
rensas från ickeorganiskt material som 
kan ha råkat följa med ner i matavfalls-
påsen. Själva påsen består av papper som 
löses upp under processen. Metall i form 
av lock, kapsyler och ett och annat be-
stick sorteras ut med hjälp av magneter.

– Hushållskunderna får inte skicka 
med metall, men separatorkvarnen gör 
att vi kan ta emot förpackat livsmedel 
och konserver från livsmedelsindustrin. 
Glas och frigolit vill vi däremot inte ha. 
Det slås sönder i så små bitar att separa-

torkvarnen kan missa det, säger Åsa.
Glasspinnar och tandpetare är inte 

heller välkomna. De kan förstöra meka-
niken. Men kartong och plast hamnar 
i en container för att bli till värme i 
Högdalens kraftvärmeverk.

När matavfallet rensats späds det 
med återvunna vätskor som vin och 
fruktsafter, tills det blir en brun rinnig 
sörja som påminner lite om ärtsoppa. 
Det är det som kallas slurry. När den 
rötas bildas biogas.

– Lite förenklat kan man säga att 
slurryn är mat till mikroorganismerna i 
rötkammaren. De äter maten och prut-
tar metangas, säger Åsa.

Vid rötningen bildas även biogödsel 
till lantbruket.

– På så vis återförs näringen i maten 
till jorden och kretsloppet sluts.

Åsa kan det mesta om matavfall och 
har varit med sedan 2009, då processen 
att bygga en förbehandlingsanläggning 
drog i gång. I maj 2012 stod den klar.

– Det var jättehäftigt, nästan overk-
ligt efter att ha jobbat med det så länge, 
säger Åsa.

lIka häftIgt Var det när SRV i no-
vember fick pris för Årets återvinnings-
anläggning på Återvinningsindustrins 
stora gala. Att den vann i konkurrens 
med bland annat Kretsloppsparken i 

Här töms Huddingebornas matavfall ur en 
sopbil för att omvandlas till slurry.

efteråt spolas bilen och mottagnings- 
hallen ren.

Anläggningen kan ta emot och behandla  
30 ton matavfall i timmen.

åsa kan det mesta om matavfall 
och har varit med i projektet att 

bygga förbehandlingsanlägg-
ningen sedan starten 2009. 

nästa projekt blir att bygga en 
rötningsanläggning precis intill.

Vi göR 
det häR 

föR att Vi äR 
ett SamhällS
nyttigt 
 föRetag med 
 kommunalt 
anSVaR föR 
huShållS
aVfallet. 
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Sundsvall, är kanske inte så konstigt, 
med tanke på att det är den modernaste 
och första storskaliga förbehandlingsan-
läggningen i hela Stockholm.

Anläggningen kostade 50 miljoner 
att bygga och Åsa medger att det inte är  
någon lönsam affär att driva slurryfabrik.

– Det är inte därför vi gör det här, 
utan för att vi är ett samhällsnyttigt 
företag med kommunalt ansvar för 
hushållsavfallet.

Enligt de nationella miljömålen  
ska 50 procent av det organiska avfal-
let från hushållen återvinnas år 2015. 
SRV:s ägarkommuner har satt sitt mål 
ännu högre. År 2020 ska 70 procent 
av kommunernas hushåll sortera ut sitt 
matavfall.

Hittills har lite mer än hälften av 
villahushållen i Huddinge, Botkyrka, 
Haninge och Salem börjat med det, 
antingen i ett eget kärl eller genom 
tjänsten Sorterahemma. Planen är att 
Nynäshamn ska komma i gång under 
2013 och 2014 ska även flerbostadshus 
erbjudas möjligheten.

Dessutom samlar SRV in och tar 
hand om sorterat och förpackat mat-
avfall från privata aktörer som lager, 
livsmedelsproducenter och butiker.

– Det finns många företag som vill 
göra rätt. Vår uppgift är att skapa förut-
sättningar för att hjälpa dem, säger Åsa.

I dagsläget tar de emot 300 ton 
matavfall i veckan och kommer att 
komma upp i totalt 20 000 ton när året 
är slut. Anläggningen har tillstånd att ta 
emot 50 000 ton per år, vilket betyder 

att SRV kan hjälpa fler kommuner och 
företag.

Åsa kliver ut i friska luften precis 
när en grön tankbil glider upp framför 
slurrydepån som består av två stora 
grå cisterner, för att fylla på slurry och 
transportera den vidare till en rötnings-
anläggning.

Än så länge finns det ingen sådan på 
Sofielund. Men Åsa pekar på marken 
bakom tankbilen och säger att planen 
är att bygga en där, tillsammans med en 
privat aktör.

– För att det ska gå åt så lite energi 
som möjligt att transportera slurryn 
vill vi bygga en biogasanläggning precis 
bredvid. Om allt går som det ska, kan 
en sådan anläggning stå klar 2015, säger 
hon.

Det behövs, för i dagsläget råder det 
brist på biogas i Stockholm. Visionen är 
förstås att invånarna på Södertörn ska 
kunna tanka biogas tillverkad på sina 
egna gamla matavfallsrester. I april 2013 
togs ett stort steg i den riktningen när 
Södertörns första biogaspump invigdes 
på OKQ8 i Fittja.

Men det allra bästa för miljön vore 
förstås om vi kunde minimera matavfal-
let. Enligt Naturvårdsverket slängs en 
miljon ton mat varje år i Sverige. Det är 
mat som har producerats, förädlats och 
transporterats helt i onödan.

Ett gott råd för att minska på mat-
svinnet är att strunta i datumstämpeln.

– Känn, lukta och smaka på maten i 
stället. Och köp inte mer än du vet att 
du kommer att göra av med, säger Åsa.

det finnS många  föRetag 
Som Vill göRa Rätt. VåR 

uppgift äR att hjälpa dem.

soRTERaR dU UT  
dITT maTaVfall?

pETER aNdERssoN, 43  
Servicemarknadschef 
Vendelsö, Haninge

– Ja, vi har ett särskilt kärl 
för matavfall. Först var 
vi lite tveksamma, men 

det är inte alls krångligt, tvärtom är det 
jättelätt och nu har det blivit en vana. Det 
känns väldigt bra att göra det man kan för 
att hjälpa till att värna om miljön. Nu har vi 
till och med fått barnen att engagera sig, 
de frågar alltid i vilket kärl de ska slänga 
sina sopor.

sUsaNNE  
alfREdsTRöm, 51  
Databasdesigner med 
marknadsundersökningar  
Solgård, Huddinge

– Vi sorterar inte ut vårt 
matavfall. Vi har nästan inga matrester 
eftersom vi är fem personer och en hund 
hemma som ser till att äta upp maten. Om 
det blir något över tar vi matlådor. Dess-
utom tycker jag inte att vi har plats och 
vill inte ha ett kärl med mat som ska stå 
och lukta i två veckor. Jag tycker inte att 
man ska slänga mat, så vi slänger väldigt 
lite. När vi lagar potatis behåller vi skalet 
på, så vi slänger inte ens potatisskal.

RobERT smEdbERg, 47 
Distributionschef 
Snättringe, Huddinge

– Ja, vi har Sorterahemma-
tjänsten och tycker att det 
fungerar alldeles utmärkt. 

Det är enkelt att sortera och går snabbt 
och smidigt. Vi har valt att sortera både 
mat och förpackningar för att göra en god 
sak och spara på miljön.

sUsaNNE möllER, 33 
Copywriter 
Glömsta, Huddinge

– Ja, vi ville göra det 
eftersom det blev billigare 
och det är ett enkelt sätt 

att göra något bra för miljön. Det fungerar 
bra tycker jag, fast ibland kommer jag på 
mig själv med att slarva för att jag är lat 
och slänger hela förpackningar som jag 
egentligen borde tömma och sortera. Det 
är dumt för egentligen är det ju inte alls 
krångligt. Oftast handlar det bara om att 
komma ihåg att lägga det i rätt påse.

VINsTER mEd 
aTT samla IN 
maTaVfall

• Om allt mat-
avfall i Sverige 
återvanns skulle 
det motsvara 
100 miljoner liter 
bensin. Sverige har 
förutsättningar för 
att ta en världs-
ledande position 
inom biogasom-
rådet.

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

• Den potential att 
producera biogas 
som finns i Sverige 
idag, skulle kunna 
driva 900,000 
miljöbilar.

• Ett ton rötat mat-
avfall kan driva en 
biogasbil 1250 km.

• Om 70% av allt 
matavfall i Sverige 
samlades in och 
rötades skulle 
det kunna ersätta 
nästan 67 miljoner 
liter bensin. Det 
räcker till årsför-
brukningen för 
drygt 56,000 bilar 
och skulle kunna 
minska utsläppen 
av koldioxid med 
327,000 ton.

• En bil som kör på 
biogas undviker 
2800 kg koldiox-
idutsläpp per år 
jämfört med en 
bensindriven bil.

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

• På 1000 banan-
skal kan man köra 
en biogasbil i 
närmare 100 km.

dET häR RäkNas  
som maTaVfall

mEN INTE dET häR

Rester av kött, fisk, skaldjur Snus, cigaretter, aska Glasspinnar, ätpinnar

Pasta, ris, potatis, nudlar m.m. Kattsand Stearinljus

Rester av bröd, äggskal Damm, dammsugarpåsar Blomjord, krukväxter

Rester av grönsaker, frukt Blöjor, bindor

teblad, tepåse, kaffesump, filter Vinkorkar, kapsyler
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sidrubrik sidrubrik

kaTTsaNd
Restavfall 

äggskal
Matavfall

gRöNsaksREsTER
Matavfall

fRUkTREsTER
MatavfallJUIcEpakET

Pappersförpackningar

kaffEsUmp
Matavfall

hUshållspappER
INNERRUllE
Pappersförpackningar

kaffEpakET (plasT)
Plastförpackningar

safTflaska (glas)
Glasförpackningar

sNITTblommoR
Restavfall

bRödkaVEl
Restavfall

maTolJa
Farligt avfall

dIskboRsTE
Restavfall

VEckoTIdNINg
tidningar & returpapper

UgN
elavfall

RadIo
elavfall

haNddUk
Restavfall

möbEl
Grovavfall

glasbURk
Grovavfall

kRUkVäXT
Restavfall

böckER 
 håRd päRm

Restavfall

glasspINNE
Restavfall

koNsERVbURk
Metallförpackningar

dagsTIdNINg
tidningar & returpapper

kaVIaRTUb
Metallförpackningar

Vad 
 soRTERas  

VaR? 
VaNlIga soppåsEN  •  Restavfall    bRUNa pappERspåsEN  •  Matavfall   åTERVINNINgscENTRal •  Farligt avfall  •  Elavfall   •  Grovavfall                                                          åTERVINNINgssTaTIoN  •  Förpackningar av papper, plast, metall och glas  •  Tidningar & returpapper
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maTaVfall

År 2011 räknade biträdande överläkare 
Jan Rapp på Danderyds Sjukhus ut att de  
fem stora sjukhusen i Stockholmsregio-
nen tillsammans producerar 500 ton 
matavfall om året. Om det ombildades 
till biogas skulle det räcka till att köra 
150 skolklasser till och från skolan året 
runt med SL:s miljövänliga biogasbussar.

Samma år blev han utsedd till 
Årets Miljöhjälte för att han såg till att 
Danderyds sjukhus började återvinna 
sitt matavfall.

– Att återvinna biogas ur matavfall 
är så genialt. Det enda som krävs är att 
man slänger sina matrester i en egen 
påse intill de andra soporna. Enligt 
professor Pål Börjesson i Lund skulle 
en utbyggd satsning på biogas täcka 
tio procent av världens energi- och 
bränslebehov. Om vi får med fler städer 
på det här så kan vi alltså minska hela 
klotets utsläpp av koldioxid med en 
tiondel. På grund av en extra soppåse! 
Det är så löjligt enkelt, säger Jan Rapp.

Hans mål är att Stockholm ska bli 
en förebild när det gäller att samla in 
matavfall, och att alla som kommer hit 
känner att de vill göra likadant. Då är 

sjukhuset en bra plats att börja.
– Det är många som inte känner till  

sambandet mellan matavfall och biogas 
och för att förändra måste vi få fler att 
prata om det. På Danderyds sjukhus 
arbetar över tre tusen personer. Tänk dig  
att de i sin tur berättar för alla de känner  
om det här. Och att hela det gänget 
sedan startar källsortering av matrester 
på sina jobb och hemma. Då har vi 
kommit en bra bit på väg, säger Jan.

I januari 2012 började även Karolin-
ska Universitetssjukhuset sortera ut sitt  
matavfall, och från och med maj skickas  
matavfall och rester från sjukhuset i 
Huddinge till SRVs nya förbehandlings- 
anläggning i Sofielund.

– Det känns jättebra, säger Ewa 
Frank, miljö- och säkerhetssamordnare 
på MK1-divisionen på Karolinska 
Universitetssjukhuset.

Redan 2004 räknade hon ut att fyra 
av vårdavdelningarna på Huddinge 
Sjukhus slängde matavfall motsvarande  
tyngden av en hel tågvagn.

Trots det var sjukhuspersonalen lite 
skeptiska till att sortera ut matavfal-
let i början. Skulle det bli ytterligare 

ett arbetsmoment? 
Kunde det leda 
till att de fick in 
en massa flugor 
eller att känsliga 
patienter utsattes 
för infektionsrisk?

– Men det 
visade sig att det 
var hur enkelt som 
helst. Det är bara 
att slänga matav-
fallet i i ett brunt 
kärl i stället för i en 
plastpåse. Kärlen ställs på samma vagn 
som maten kommer på och körs ner i 
källaren. När de har tömts diskas de 
av matleverantören Sodexos personal, 
säger Ewa.

När matavfallssorteringen utvär-
derades efter ett par månader var alla 
väldigt nöjda och kom med förslag på 
hur det skulle kunna bli ännu bättre, 
med smidigare kärl och en slickepott 
för att skyffla ner matresterna.

I dag är det ett 80-tal vårdavdelning- 
ar på hela Karolinska Universitetssjuk-
huset i Solna och Huddinge som sor-
terar ut sitt matavfall och Ewa Frank 
hoppas att restauranger i anslutning till 
sjukhusen ska följa efter.

 – Men det bästa vore ju om vi 
minskade matsvinnet så att vi slapp 
producera mat i onödan, säger hon.
Vad blir nästa steg i matåtervinningen?

– Att sortera kaffesumpen från alla 
kaffemaskiner på de administrativa av-
delningarna. Det dricks väldigt mycket 
kaffe här.

Nu blir patienternas 
matrester till biogas

Många sjuka har dålig aptit och därför är det svårt 
för sjukhusen att planera matåtgången. 2012 pro-
ducerade vårdavdelningarna på karolinska Univer-
sitetssjukhuset i huddinge drygt 91 ton matrester 
och matavfall. Sedan maj 2012 återvinns matavfallet 
i SRVs förbehandlingsanläggning för att bli till biogas.
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arbetar som: Miljö- och 
säkerhetssamordnare på 
MK1-divisionen på Karolin-
ska universitetssjukhuset

Utöver matavfallssort-
ering, vad gör ni för att 
förbättra miljön?  
– Vi arbetar med att minska 
användningen av miljöfar-
liga läkemedel, kemiska 
produkter och engångsma-
terial. en annan viktig fråga 
är att minska utsläppen 
av lustgas och andra 
operationsgaser. Det finns 
mycket vi skulle kunna 
göra för miljön, men det 
viktigaste är förstås att 
patienterna får den vård de 
behöver. Sjukhusets vision 
är ”Patienten alltid först”.

EWa fRaNk

Sedan januari 2013 
jobbar Jan Rapp 
tre dagar i veckan 
på Sophiahemmet. 
Resten av tiden 
ägnar han åt ideellt 
miljöarbete.
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Rätt MED REtRo 
I kREtSloPPSPARkEN

3 hEkTaR
Så mycket 
mark behövs 
för att bygga 
en krets-
loppspark. 
Det motsvarar 
ungefär fyra 
fotbollsplaner.

fakTa
Om landets 
alla 600 åter-
vinningscen-
traler byggdes 
om till krets-
loppsparker 
skulle 80 000 
ton produkter 
kunna återan-
vändas. Den 
minskning av 
nyproduktion 
som det skulle 
innebära 
motsvarar 
mängden 
energi som 
krävs för att 
värma upp en 
större svensk 
stad. 
källa: ivl 
svenska miljö-
institutet.

hur många gånger har man inte stått på återvin-
ningscentralen och haft dåligt samvete över att man 
slänger något som egentligen inte är trasigt, bara för 
att man har tröttnat på det eller inte har plats? 
Och hur många gånger har man inte sett andra slänga 
sådant som man själv skulle vilja ha?

– I en kretsloppspark skulle alla de där sakerna 
återanvändas, säger Petra Hansson, miljösamordnare 
på SRV och ledare för en projektgrupp som tittar på 
hur en kretsloppspark skulle kunna se ut på Södertörn.

Kretsloppsparker finns på flera platser i Sverige 
och flyttar fokus från återvinning till återanvändning. 
Redan vid parkingången möts besökarna av personal 
som frågar om det är något av det som ska slängas 
som de kan tänka sig att skänka bort i stället.  
Det kan till exempel vara böcker, kläder, möbler, 
porslin och vitvaror, men även grövre saker som bygg- 
material. Resten får följa med besökaren till återvin-
ningsdelen där man lämnar grovavfall, tidningar  
och förpackningar.

I parken finns butiker där de insamlade sakerna 
säljs, men också verkstäder och ateljéer där det som är 
trasigt lagas, piffas till med lite målarfärg eller byggs 
om till något helt nytt.

– I dag är det väldigt trendigt med retro och 
många handlar hellre unika vintagesaker framför ny- 
och massproducerat. Men det finns många anled-
ningar att köpa second hand, som att det är billigare 
och bättre för miljön, säger Petra.

Genom att återanvända saker i stället för att pro-
ducera nya sparar vi energi, samtidigt som vi minskar 
utsläppen av växthusgaser.

Att kretsloppsparken skulle bidra till en bättre  
miljö visar en rapport från IVL Svenska Miljöinsti-
tutet som har tittat närmare på Kretsloppsparken 
Alelyckan i Göteborg. Rapporten visar att parken  
har förebyggt 360 ton avfall om året genom att åter-
använda produkter i stället för att slänga dem.  
Det har minskat utsläppen av växthusgaser motsva-
rande 430 bilar som kör 1500 mil vardera.

Om alla landets 600 återvinningscentraler byggdes 
om till kretsloppsparker skulle 80 000 ton avfall 
om året kunna återanvändas i stället för att slängas. 
Genom att producera mindre nytt skulle det minska 
utsläppen av växthusgaser med 300 000 ton koldi-
oxidekvivalenter, vilket är lika mycket som utsläppen 
från 100 000 bilar som kör 1500 mil. 

Dessutom skulle det gå åt mindre primärenergi, 
ungefär motsvarande vad som krävs för att värma upp 
en större svensk stad.

För att ytterligare bidra till miljön skulle alla  
byggnader i en kretsloppspark på Södertörn kunna 
byggas av återvunna och återanvända material.  
Tanken är att det även skulle kunna finnas ett kafé 

med ekologisk mat.
– Vi vill att kretsloppspar-

ken ska vara en mötesplats där 
medborgarna kan trivas och 
umgås. Man kan även anordna 
olika aktiviteter som utställ-
ningar, konserter och auktio-
ner där.

En viktig del i SRVs upp-
drag är att informera om EUs 
avfallstrappa. Kretsloppspar-
ken i sig är en pedagogisk mö-
tesplats som får besökarna att 
reflektera kring vad de själva 
kan göra för att förhindra att saker slängs i onödan. 
Dessutom kan det finnas plats för ett informations-
centrum och möjlighet till studiebesök där man kan 
lära sig mer om återanvändning.  
Det är viktigt för att besökarna ska förstå vikten av 
 att sortera, återvinna och återanvända, menar Petra.

Kretsloppsparken skulle även kunna bidra till 
samhällsnyttan genom att erbjuda sysselsättning och 
arbetsträning för människor som av olika anledningar 
står utanför arbetsmarknaden.

– När man pratar om hållbar utveckling, talar  
man ofta om tre olika dimensioner. En miljömässig, 
en social och en ekonomisk dimension. Det som  
är så häftigt med kretsloppsparker är att där jobbar 
man med alla de tre delarna samtidigt, säger Petra.

Att arbeta med återanvändning är egentligen inget 
nytt för SRV. Ideella organisationer som exempelvis 
Myrorna, Emmaus och Hela människan har haft 
containers för insamling på Södertörns återvinnings-
centraler i flera år.

– Det har varit ett jättebra sätt att gynna återan-
vändning. Men nu vill vi ta det ett steg längre,  
säger Petra.

Projektgruppen har varit runt och tittat på olika 
kretsloppsparker ute i landet, bland annat Alelyckan  
i Göteborg.

– Det är så fantastiskt att det är omöjligt att  
inte tro på det de gör där. Men vi har även hämtat 
inspiration från parkerna i Luleå och Sundsvall.  
Man kan säga att vi har plockat russinen ur kakorna.

En sak som skiljer SRV s vision mot exempelvis 
Alelyckan är placeringen. Alelyckan ligger en bit  
från centrum och SRV vill göra precis tvärtom.  
Förhoppningen är att kretsloppsparken på Södertörn 
ska ligga på en plats dit kommunens invånare redan 
åker för att handla.

– Det ska vara enkelt att ta sig dit, oavsett om man 
väljer att köra, cykla eller åka kommunalt. Det ska 
vara lätt att göra rätt, säger Petra.

Att återvinna är toppen. Men återanvänd-
ning är ännu bättre. Genom att öppna en 
kretsloppspark på Södertörn vill SRV ge  
kasserade prylar – och miljön – en ny chans.

det Ska  
VaRa lätt  

att göRa Rätt. 

Petra Hansson 
tittar på möjlig-
heterna till en 
kretsloppspark på 
Södertörn. 
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socIala sRV
Maria Bäckbom, informa-
tionschef på SRV Återvin-
ning. Vilka sociala medier 
finns SRV återvinning med i?
– Facebook, Twitter  
och blogg.
Varför finns srV där?
– För att sociala medier ger 
möjlighet för kunderna att 
tycka till och säga sin me-
ning. På så vis får vi veta vad 
de tycker, tänker och undrar, 
och kan föra en dialog med 
dem. Genom att svara på 
frågor direkt i sociala medier 
når vi även andra som tittar 
på vår sida. Det är ett sätt att 
bygga förtroende och relation 
till kunderna.
svarar srV på alla inlägg? 
– Ja, det gör vi. Eftersom 
sociala medier bygger på 
dialog är det viktigt att svara 
på både kommentarer, frågor, 
beröm och kritik. Kunder 
har idag mycket större krav 
än tidigare på att snabbt nå 
oss och få svar.
är det dit man ska vända sig 
om man har frågor om sin egen 
sophämtning? 
– Nja, den typen av samtal 
försöker vi styra till Kund-
service.
Vad skriver srV  återvinning 
på facebook och  twitter? 
– Vi lägger bland annat ut 
information om förseningar i 
hämtningar, tips på mini-
mering av avfall, kuriosa och 
roliga fakta om sopor.  

sRV I socIala mEdIER:  
facebook: www.facebook.se/srvater-
vinning

twitteR: @srvrobert och   
@srvatervinning

blogg: srvrobert.blogspot.se

Att sopor går utmärkt att 
göra konst av, vet såväl Picasso  
som barnen på  Skyttens och 
Storkens förskolor i Skogås.

Under hösten 2012 skapa-
de förskolebarnen konstverk 
av återvinningsbart material 
som senare ställdes ut i  
Skogås Centrum. Det blev 
en fin och tankeväckande 
utställning som hade vernis-
sage den 19 november med 

äppeljuice och tilltugg.
Barnen fick dessutom 

chansen att hälsa på  
Reture och Måsa från SRV 
återvinning, och de båda 
maskotarna blev snabbt de 
mindre barnens favoriter. 
Utställningen och vernissa-
gen var ett samarbete mellan 
 förskolorna, Huge Fastighe-
ter och SRV.

Från den gråmulna himlen 
kom både duggregn och 
kortare skurar under årets 
öppna hus på återvinnings-
anläggningen Sofielund i 
september. Vädret till trots 
kom ungefär 400 besökare 
under dagen.

Alla tappra besökare bjöds 
på vår tävling Sopjakten, en 
guidad busstur, rundtur på 
”Slurryfabriken”och korv, 
dryck och kaffe. Bland de 
små blev ponnyridning, 
ansiktsmålning och hälsa 
på SRVs maskot 
Reture roliga in-
slag i regnet.

Men 
det tråkiga 
vädret var 
inte bara 
av ondo. 
Många besö-
kare tog chan-
sen att spana efter 
havsörnar i några tubkikare. 
När det regnar sitter havsör-
nar gärna i en trädtopp och 
väntar på bättre tider – och 
det var precis vad som hände. 
En ståtlig havsörn parkerade 
i en trädtopp 300 meter från 
vårt fågelskådarläger. Succé!

 SRVs medarbetare ludde hedman besökte Vårby bib-
liotek och läste sagan ”här kommer sopbilen” för en grupp 
barn. Dessutom fick barnen se en sopbil på närmare håll.

Samhällsorientering är ett vik-
tigt ämne när man är ny i ett 
land. För landets SFI-elever 
handlar det bland annat om att  
sätta sig in i hur vi i Sverige   
tänker kring miljö och sop- 
sortering. SRV bjöd därför in 
till bussguidning på Sofie-
lunds återvinningsanläggning.

– Det var verkligen intressant 
för våra elever att få komma 
ut och se hur avfallshante-
ringen går till, säger Gunilla 

 Bondesson, SFI-lärare vid 
 Botkyrka Vuxenutbildning.
Tanken är att samarbetet 
mellan skolan och SRV ska 
fortsätta och förhoppningen 
är att satsningen ska omfatta 
även övriga ägarkommuners 
SFI-skolor.

– Vi jobbar mycket med  
miljöfrågor och det är viktigt 
att lära sig om sopsortering  
eftersom det påverkar både 
vår och framtida generatio-
ners natur och hälsa, säger 
Gunilla Bondesson.

2012
SRV:s förbehandlingsanläggning för biogas

åRETs åTERVINNINgsaNläggNINg
2 000 Nya mIlJöhJälTaR  

sfI bEsökTE sRV

öRNkoll  
I REgNET På kommun-

dagarna i Hud-
dinge, Haninge 
och Salem 
berättade SRV 
återvinning om 

matavfallssorte-
ring och om den nyinvigda 
förbehandlingsanläggningen 
på Sofielund. 

Medan besökarna fick 
ställa frågor skapade grön-
sakskonstnären Yanan Li 
fantastiska dekorationer av 
rotfrukter.

I Huddinge slog SRV nytt 
besöksrekord med över 1 000 
personer i sitt tält.

maTaVfall I fokUs på åRETs kommUNdagaR

Matkonstnären Yanan Li skapade på kommundagarna. 

Yanan Li.

I pIcassos aNda

Det ska böjas i tid det 
som krokigt ska bli, och ju 
tidigare barn lär sig om 
sopsortering – desto bättre! 

Under 2012 utbildade SRV 
återvinning ytterligare 2000 
barn i årskurs 3-5 till dip-
lomerade kretsloppsagenter. 

Utbildningen består bland 
annat av en bussutflykt ut till 
återvinningsanläggningen 
Sofielund. För en kretslopps-
agent är det självklart att 
följa de 3 gyllene reglerna: 
Minska sopberget, Återvinn 
och Lär andra det du själv 
har lärt dig!

SFi, Svenskundervisning för invandrare på besök hos SRV.


