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Året som gått

Sysav har 
minskat 
klimatpåverkan 
med nästan 
77 400 ton CO2

Sysav hade 306 
anställda under 2016
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Vi svarar för 60% 
av fjärrvärmen i 

Malmö och Burlöv.

134 500 tkr
Resu l ta t  e f te r  f i nans i e l l a  pos ter

876 700 tkr
Årets  omsät tn ing  koncernen



Sysav är ett miljö- och avfallsbolag.  
Vi ägs av fjorton kommuner i södra Skåne.
Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp,  
Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. Det är kommunerna som till
sammans äger Sysav.

I samverkan med ägarkommunerna ansvarar Sysav för att avfallet från regionens 
hushåll tas om hand, återvinns och behandlas på bästa sätt. Genom dotterbolaget 
Sysav Industri AB hanteras också avfall från företag samt andra regioner och länder.  

Efter en upphandling som genomfördes under 2016, kommer Sysav från och med 
2017 till och med 2025 att ta över insamlingen av hushållsavfall i tre av ägar 
kommunerna, Lomma, Svedala och Kävlinge.

Verksamheten star tade 1974 och Sysavkoncernen har idag drygt 300 anställda. 

Års- och hållbarhetsredovisning

För andra året i rad har vi gjort en fullständig hållbar-
hetsredovisning och integrerat den i årsredovisningen. 
Till våra intressenter räknas politiker och tjänstemän i 
ägarkommunerna, industrikunder, medarbetare, sam-
arbetspartners, besökare på återvinningscentralerna, 
media, med flera. 

I en intressentanalys som gjordes häromåret, listades 
de områden som vi arbetar med. Följande fyra områden 
prioriterades högst:  
 
• Farligt avfall, sid 10

• Matavfall, sid 12

• Materialåtervinning, sid 14

• Restavfall för energiåtervinning, sid 16

Av den anledningen har vi valt att fördjupa oss lite 
mer i dessa fyra områden i års- och hållbarhetsredovis-
ningen. 

I denna rapport utgår vi från de principer och processer 
som finns i ramverket för hållbarhetsrapportering G4, 
från Global Reporting Initiative, GRI. På sidan 70 hittar 
du vårt GRI-index. 
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”Det är miljön som ska 
  tjäna på vårt arbete. 
  Inte tvärt om.”

Jag tänker mig tillbaka till mitt besök på Grönland år 2000. Kylan 
biter i mina kinder. Jag är omgiven av is och en stålgrå himmel. I dag 
är landskapet radikalt förändrat. Mindre is. Mer öppet vatten.  
Berör de här miljöförändringarna bara grönlänningarna? Eller mig 
som besökare på Grönland? Eller mig som människa, som är med 
och skapar den värld vi skall lämna över till våra barn och barnbarn?

Jag skulle vilja påstå det senare. Vi måste lösa klimatfrågan.  
Och vi måste lösa den både i hemmen,  
på hemmaplan och tillsammans  
med andra länder.

Men 2016 får vi allt oftare i stället 
höra kortsiktiga, enkla – ibland
inte ens sanna – svar på stora problem. 
I en värld som blir allt mer
protektionistisk och nationalistisk.
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DET ÄR BÄTTRE FÖR MILJÖN  att vi tar hand om 
dessa sopor. Även om man räknar in transporterna. 
Självklart önskar jag att alla länder skulle vara lika 
duktiga som vi på att utvinna energi ur avfallet. Men
vi är inte där idag. Vi måste titta bortom nationsgränsen. 
Det finns sällan enkla kortsiktiga svar på frågor som 
egentligen är stora och globala. För en sak är säker. 
Koldioxidutsläpp i ett land påverkar alla människor på 
jorden.
 
SYSAV VILL ATT INSAMLINGSANSVARET  för 
förpackningar och returpapper läggs på kommunerna. 
I dag ligger det ansvaret på producenterna. Och jag 
kan förstå tankekedjan. Om producenterna får ansvaret 
att samla in och återanvända, så innebär det att de har 
ett incitament att minska på sina tidningar/förpack-
ningar. Gott så. Problemet är verkligheten. Att vi nu 
har olika insamlingssystem i allt tätare städer. 
Det finns tydliga synergier och nyttor med att en aktör 
har helhetsansvar för hushållsavfallet. Det blir enklare 
för medborgarna. Det blir bättre för närmiljön. Och vi 
kan bidra med nya, kreativa lösningar.

VI ÄR ETT SAMHÄLLSFÖRETAG . Självklart ska vi 
också representera hela det samhälle vi verkar i. Jag är 
oerhört stolt och glad över Sysavs arbete för mångfald 
och jämställdhet, ett arbete som dessutom vunnit pris 
av fackförbundet Vision.

TILL ALLA ENGAGERADE och kunniga kollegor – stort 
tack för att ni gör Sysav till vad det är! För skillnaden ni 
gör varje dag. Låt oss tillsammans fortsätta resan mot 
vår vision om att skapa en bättre värld. För vår egen 
skull. För våra barn och barnbarns skull. Och för isarna 
på Grönland.

SYSAV BEHÖVS MER ÄN NÅGONSIN.  För Sysav är 
inte som andra företag. Vi är ett samhällsnyttigt företag.
Vi ägs av 14 kommuner. Vi tror på långsiktighet. 
På hållbarhet. På helhetsansvar. Vi finns inte till för att 
generera stora vinster. När vi gör det, investerar vi i 
utveckling av nya samhällslösningar. Vi finns till för att 
ta hand om samhällets avfall på ett så miljövänligt sätt 
som möjligt. Just därför arbetar vi hårt för att bli ännu 
mer effektiva i hela kedjan. På att utveckla nya sätt att 
förebygga, återanvända och återvinna. Och för att kunna 
ge invånare och näringsliv ännu bättre service. Det är 
miljön som ska tjäna på vårt arbete. Inte tvärt om.

EFTERSOM VI ÄGS AV KOMMUNERNA, och därmed 
i slutändan av kommuninvånarna, är vi noggranna med 
varje krona. Vi avskyr slöseri. Både när det gäller pengar 
och jordens resurser. Vi tror ju – som sagt – på långsik-
tighet, hållbarhet och helhetsansvar. Sysav behövs mer 
än någonsin. Och vi både kan och vill göra mer.

VI VILL BIDRA TILL ATT VÅR REGION BLIR 

VÄRLDSLEDANDE INOM HÅLLBARHET. 

Nu tänker du kanske att det var stora ord? Men faktum 
är att vi redan i dag är ledande på många områden. 
Vi har till exempel ett av världens mest effektiva energi-
återvinningssystem. Lägg därtill att Sverige och  
Danmark har världens mest effektiva fjärrvärmenät.  
Vi är de facto bäst i världen på att omvandla sopor på 
ett miljövänligt och effektivt sätt till el, värme och material.

SYSAV KAN OCH VILL HJÄLPA.  Någon kanske  
undrar: Varför importerar Sysav sopor? Ska inte varje
land ta hand om sitt eget avfall? Jo det är ju en vanlig 
utgångspunkt, men jag tror att man måste lyfta blicken. 
För det första så uppstår det avfall i andra länder när vi 
köper saker som produceras utomlands. För det andra 
så vet vi att många länder inte har lika bra förutsättningar 
som vi för att ta tillvara energin. Om avfallet förbränns 
där, så kommer viktiga resurser att förloras – ett slöseri 
helt enkelt. Och för det tredje är det inte ens säkert att 
man överhuvudtaget kan energiåtervinna. 
I stället växer sig sopbergen större och större.

”Om avfallet förbränns där, så kommer 
betydande värden att förloras”

Peter Engström

VD och koncernchef Sysav
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Sysav bidrar till att skapa världens  
mest hållbara region  
– för denna och kommande generationer.

Sysav finns mitt i kretsloppet. Vi bidrar till en bättre miljö genom att ta emot avfall och återvinna så mycket 
som möjligt. Det som ännu inte kan återvinnas eller återanvändas tar Sysav hand om på ett säkert sätt och 
fasar ut för att avgifta samhället. Vi investerar i och utvecklar olika och nya lösningar för återvinning och 
återanvändning. Vi arbetar även förebyggande med att öka insikten om att alla val som görs i vardagen 
på ett eller annat sätt påverkar miljön och klimatet. Men Sysav vill mer - vi vill bidra till att skapa världens 
mest hållbara region. För att nå dit samarbetar vi med ägarkommuner och partners - nationellt och inter-
nationellt. Sysav vill bidra till att skapa ett hållbart samhälle, för såväl dagens som kommande generationer.

Affärsidé
Sysav erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och 
energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus.

Kärnvärden
Trygga kunder genom kvalitet och service.
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Samverkan och partnerskap
Internationellt utbyte

Forskning och utveckling
Förebyggande av avfall

Skolinformation och studiebesök

Säker förvaring
deponi

Under 2016 tog vi emot:
•  Totalt 812 000 ton avfall
•  55 400 ton av detta var matavfall
•  Mottaget farligt avfall uppgick till 47 700 ton
•  Återvinningscentralerna tog emot 170 800 ton

Under 2016 gav vi tillbaka:
•  98 procent av det sorterade avfallet åter

vanns som material och energi
•  Knappt 2 procent deponerades för säker  

förvaring
•  Sysavs energiåtervinning bidrar med 60  

procent av fjärrvärmen i Malmö och Burlöv
•  Av matavfallet producerades 43 500 ton slurry 

som blev biogas motsvarande 3,2 miljoner 
liter bensin

•  173 300 säckar plantjord såldes på våra åter
vinningscentraler

Sysav samverkar
•  Vi samarbetar på många arenor  både  

regionalt, nationellt och internationellt  inom 
forskningsprojekt och på högskolor och  
universitet

•  Vi arbetar med andra aktörer för att förebygga 
mängden avfall

•  Under 2016 tog vi emot närmare 4 000  
personer på studiebesök
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”Ända sedan du var barn har du alltid gått och plockat 
skräp”, sa min mamma när jag började på Sysav 2005. 
Och det stämmer nog. Jag har alltid intresserat mig för 
att vi måste ta ett ansvar för våra egna handlingar och 
att vi gör rätt.

Vår anläggning för farligt avfall är anonym för många, 
trots att den har funnits sedan 1982. Jag kanske kan bli 
lite nördig, men jag är riktigt stolt över den. Här jobbar 
bland annat kemister, vars huvuduppdrag är att bistå 
vid mottagning och säkert omhändertagande av farligt 
avfall. De hjälper företag att både karaktärisera deras 
avfall och se till att det är säkert märkt och emballerat. 
Kemisterna ger även företagen råd om hur de kan bli 
ännu bättre på sitt miljöarbete och ger dem konkreta 
lösningar för hur de kan minimera, hantera, sortera 
eller ännu hellre återvinna sitt avfall. Vi har också  
kunniga och initiativtagande terminalarbetare och 
processtekniker. 

Vi arbetar ständigt med att förebygga olyckor, men 
också att ha en beredskap för att minimera dem, om  
de trots allt skulle ske. Utanför arbetstid är vårt dag-
vattensystem sektionerat och stängt, om inte stora 
regnmängder väntas. Men vi har även möjlighet att 

själva gå in och bestämma när vi ska stänga av våra 
dagvattenbrunnar, antingen vissa eller allihopa, om något 
oförutsett skulle inträffa. 

Här på anläggningen finns massor av unika tjänster. 
Till exempel att vi är ackrediterade av Swedac (ISO/
IEC 17020) att trycktesta insamlingsbehållarna (LOTS) 
var 30:e månad. På så sätt kan vi garantera både kun-
der och myndigheter att behållarna är helt täta.

Vattenreningsanläggningen är unik i sitt slag i den här 
regionen. Vi använder en teknik med omvänd osmos. 
Vanlig osmos är ju att vätska strävar efter att vara i 
jämvikt. Väldigt grovt förenklat, kan man säga att det 
förorenade vattnet utsätts för tryck i vår anläggning, 
vilket gör att vattenmolekylerna vandrar genom  
membran och på så sätt renas. Och det är bara en del  
i vår vattenreningsanläggning, som gör att vi varje år 
kan låta cirka 10 miljoner liter rent vatten gå tillbaka 
till naturen. 

Elisabeth Hellwer,  
Miljö- och arbetsmiljösamordnare, Sysav 

Exempel på farligt  
avfall i hushållen:

Nagellack

Elektronik

Lampor / ljuskällor

Leksaker med inbyggda batterier

Eltandborstar

Färgrester

Bekämpningsmedel

Rengöringsmedel

Totalt mängd insamlat farligt avfall via Samlaren 2016

27  200 kg
varav ca 257 200 stycken glödlampor, och ca 562 200 
stycken småbatterier samt smått elavfall motsvarande 
7 400 kg. 

Exempel på farligt  
avfall inom industrin:

Färgrester

Lim

Lösningsmedel

Spillolja

Syror / baser

Småbatterier

Bilbatterier

Oljefilter

Elavfall

Här kan hushållen lämna in farligt avfall:

Återvinningscentralerna

Samlaren

Farligt avfall-bilen

”Vattenreningsanläggningen är  
unik i sitt slag i den här regionen.”

Farligt avfall
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Så här renar vi förorenat vatten åt Tetra Pak

Farligt avfall finns både i hemmen och på arbetsplat-
ser. Det är ett samlingsbegrepp för avfall som är 
farligt för människor och miljö. Det kan till exem-
pel handla om ämnen som är cancerframkallande, 
giftiga eller miljö- och brandfarliga. Sysav hjälper 
både hushåll, industri och sjukvård att ta hand om 
det farliga avfallet på ett tryggt och säkert sätt. 
Bland annat genom vår vattenrenings anläggning. 
Under 2016 tog vi hand om 8 772 000 liter förore-
nat vatten i vattenreningsanläggningen.

Vi hjälper Tetra Pak i Lund att ta hand om deras vatten 
som blir över efter att de har tvättat golven i sin pro-
duktionshall. I vattnet finns rester av rengöringsmedlen 
som de använder, men det kan också förekomma spår 
av oljor och metaller som kommer från produktionen.

En tankbil hämtar det förorenade skurvattnet hos  
kunden och levererar till Sysavs anläggning för farligt 
avfall. I anläggningen går vattnet först igenom en så 
kallad miljören där sand och grövre partiklar avskiljs.  
I nästa steg, sedimenteringsbaljorna, avlägsnas olja 

och finare partiklar. Därefter går vattnet in i en  
bufferttank, där olja separeras från vattnet. I följande 
fas värms vattnet upp inför ultrafiltrering, där oljor 
och partiklar filtreras bort. Sedan filtreras metaller och 
salter bort med hjälp av omvänd osmos. I det sista 
steget går det renade vattnet igenom en industare som 
minimerar restströmmen av förorenat vattnet så att 
det innehåller så lite vatten som möjligt. Kondensatet 
från industaren återförs därefter till sedimenterings-
baljorna för förnyad rening.
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Vi på Sysavs förbehandlingsanläggning jobbar med att 
ur matavfall producera både biogödsel och biogas, och 
det vi gör är ett bra exempel på en fungerande cirkulär 
ekonomi; kretslopp som ger näringsämnen och energi.

Här tar vi hand om matavfall från både hushåll, butiker, 
storkök, restauranger och livsmedelsindustri. Vi ser till 
att det processas och blir till slurry. Denna behandlas 
sedan biologiskt i en biogasanläggning för att bli både 
biogödsel och biogas.

Ju bättre kvalitet på slurryn, ju mer näring och energi 
vi kan utvinna, desto mer ger vi tillbaka till samhället. 
Sedan något år tillbaka pressar vi matav fallet inte bara 
en gång, utan två. Det gör att vi får ut mer slurry och 
mindre spill (rejekt).

Vi ser flera möjligheter att utveckla verksamheten 
bland annat för att kunna behandla fler fraktioner för-
packade livsmedel från verksamheter och industrin.

Vi genomför också en förstudie där vi under söker möj-
ligheten att torröta rejektet i stället för att förbränna det. 
Genom att torröta rejektet skulle mer biogas produceras 
men även mer näringsämnen tas tillvara.

Vi märker en allt större efterfrågan av biogödsel som 
är godkänd för ekologisk odling. Genom att få kom-
munernas insamlingssystem för matavfall godkända 
av Jordbruksverket kan biogödseln som produceras  
bli godkänd för ekologisk odling.

Genom att ur matavfall producera biogödsel som  
ersätter handelsgödsel och biogas som ersätter fossila 
fordonsbränslen bidrar Sysav till omställningen till ett 
hållbart samhälle.

Kjerstin Ekvall, avdelningschef, matavfallsanläggningar

Matavfall

”Ju bättre kvalitet på slurryn, ju mer  
näring och energi vi kan utvinna,  
desto mer ger vi tillbaka till samhället.”
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Insamling av utsorterat matavfall 

sker i 13 av Sysavs ägarkommuner. 

Införandet har skett successivt och 

idag har de flesta kommunerna 

obligatorisk utsortering.

13Sysav 2016 - Matavfall - GRI: G4-9, EN1

32 600

36 000

3 400
36 300

39 900

3 600
41 600

55 400

13 800

2014

2014

2014
2015

2015

2015
2016

2016

2016

Behandlade mängder på Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall (ton)   

Mat- och livsmedelsavfall

Totalt

Fettavskiljarslam

50 000

100 000

20 000

25 000

50 000

10 000

0

0

0
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1,8% 2% 1,9%

Bra sortering ger ökad återvinning

SIPTex är ett nytt forskningsprojekt med Sysav

Vi svenskar köper allt fler kläder. I dag är vi uppe i cirka 13 kilo textilier per person och år. Men vi är dåliga på 
att återvinna. Bara fem procent av textilierna materialåtervinns och tusentals ton hamnar i stället varje år i 
restavfallet. Det är olyckligt på flera sätt. Det är ett resursslöseri, eftersom det kan gå åt så mycket som ett kilo 
kemikalier och 29 000 liter vatten för att tillverka ett kilo bomullstyg. Om vi kan öka materialåtervinningen är 
mycket vunnet. För att vi ska lyckas med det, måste vi bli bättre på så kallad lågvärdig återvinning av textilier. 
En viktig del i detta arbete är bättre sortering.

Svensk innovationsplattform för textilsortering, 
SIPTex, är ett Vinnovaprojekt som vill skapa en unik 
testmiljö för automatiserad textilsortering. Projektet 
ska bidra till ökad resurseffektivitet och slutna textil-
kretslopp. Kundernas kvalitetskrav ska matchas med 
snabb, högkvalitativ sortering. Under ett års tid hyrs 
och drivs en sorteringsanläggning i Avesta, där över 
800 ton textilier kommer att sorteras. Sysav samlar in 
textilierna vid återvinningscentralerna i Bunkeflo och 
Norra Hamnen i Malmö.

SIPTex:s övriga samarbetspartners:

Gina Tricot

H&M

Human Bridge

IVL Svenska Miljöinstitutet

Kemikalieinspektionen

Malmö stad

Naturvårdsverket

ReturTex

Stockholm Vatten Avfall

Materialåtervinning
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Vad gör du med ett par trasiga, utslitna jeans? Många 
är duktiga på att lämna hela, rena kläder till olika  
insamlingsorganisationer. Och att kläderna ska vara 
just hela, står ofta på skyltar på insamlingsstationerna. 
Medan de söndriga jeansen lätt hamnar i soppåsen.

Jag tror att det finns två saker som vi måste arbeta med. 
Dels att öka medvetenheten hos människor att fler åter-
vinner textilier. Och sedan måste samhället bli bättre  
på att faktiskt samla in, sortera och slutligen återvinna 
textilier till likvärdigt material. Det är bättre för miljön 
om utslitna jeans kan bli del av ett par nya jeans och 
inte rivas sönder och bli till trasor och stoppningsmedel.

Jag tycker att SIPTex är spännande på flera olika sätt. 

För det första för att vi med teknik försöker automatisera 
sorteringen med hjälp av visuell och nära infraröd 
spektroskopi. Förenklat kan man säga att en stråle 
skickas in i textilien. På så sätt kan maskinen avgöra 
hur den är sammansatt, till exempel 80 procent bomull 
och 20 procent viskos. Och sortera efter det.

För det andra tycker jag att det är utmärkt att vi gör 
det här i samarbete med de stora klädproducenterna. 
Deras input och behov är avgörande för om vi kommer 
att kunna skala upp det här, och skapa något som är 
kommersiellt gångbart. Vårt mål är att man ska kunna 
beställa exakta sorters textilier – till exempel ren bomull 
eller olika blandningar – och få det.

För det tredje. Det här är ett test- och forskningsprojekt 
som vi hoppas leder till att vi kan skapa något helt 
nytt, och visa övriga världen om hur man både sparar 
pengar och miljö på att automatisera textilsortering. 
Det är kul att få vara med på den resan.

Sedan kommer man säkert att fortsätta behöva en liten 
del manuell sortering. För det kan bli svårt att lära en 
maskin att skilja på ett par trasiga, utslitna jeans som är 
gamla – och ett par trasiga, slitna modejeans som är nya.

Ellen Lindblad,  
projektledare, Sysav Utveckling AB

”Bättre för miljön om utslitna jeans  
kan bli del av ett par nya jeans och inte
rivas sönder och bli trasor.”
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Har du hört talas om ”svensk avfallsimport” på  
nyheterna? Nu skulle man kanske kunna tro att vi  
köper – importerar – avfall från utlandet. Men det 
stämmer inte. Vi erbjuder en tjänst som andra länder 
betalar oss för. Med stora fjärrvärmenät och energi- 
effektiva kraftvärmeverk har vi kapacitet att ta emot 
mer avfall än vad vi själva genererar.

Många länder i Europa har inte samma förutsättningar 
som vi att ta hand om sitt avfall. För att undvika att 
deponera avfallet, eller förbränna det med sämre  
energiåtervinning, tar de hjälp av oss. Det tycker vi är 
bra. Deponi – att lägga något på en stor soptipp – är 
oftast det sämsta sättet att hantera avfall på. Då bildas 
växthusgaser, vilket påverkar klimatet på hela vår planet. 
Oavsett var avfallet uppstått.

När det är plats över i våra anläggningar använder vi 
gärna den för att minska på deponin i närliggande  
europeiska länder. Samtidigt som vi får el och fjärrvärme. 
(Dessutom får vi betalt för att göra det.) 

Ju bättre vi är på att källsortera här i Sverige, desto 
mer minskar vi utsläppen av växthusgaser från deponier 
i andra länder. Men bör inte de andra länderna ta 
hand om sitt eget avfall? Det kan man tycka. Men det 
tar tid, vi började bygga ut vårt fjärrvärmesystem  
redan på 1950-talet.

Dessutom skapar vi i Sverige en massa avfall i andra 
länder. Utan att vi ens märker det. För allt vi köper 
från andra länder, ger upphov till avfall och utsläpp 
där sakerna tillverkas. Så vi har kanske ändå ett ansvar 
att förbättra situationen globalt? Och ett sätt att ta  
ansvar, är att ta emot avfall från andra länder.

Fakta:

Sysav tog 2016 hand om 58 400 ton avfall från  
Norge och Storbritannien. Cirka 1,5 miljoner ton 
utländskt avfall energiåtervanns totalt i svenska 
avfallsförbränningsanläggningar samma år. 

Sysavs avfallskraftvärmeverk står för 60 procent av 
fjärrvärmen i Malmö och Burlöv. Det mesta avfallet 
vi förbränner kommer från vår egen region, ungefär 
15 procent är från andra länder. 

År 2015 lades 90 miljoner ton hushållsavfall på 
soptipp (deponi) i EU. 

Restavfall för energiåtervinning

Därför hjälper vi andra länder  
med deras sopor
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255 000

1 413 000

556 000

158 000

1 394 000

268 000

1 478 000

568 700

168 000

1 465 000

232 600

1 341 800

531 600

142 500

1 331 900

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2016

2016

Energiproduktion, Total elproduktion     

Total elproduktion (MWh)

Total värmeproduktion (MWh)

Externt levererat 2016 
(MWh)

Internt levererat* 2016 
(MWh)

Total mängd förbränt avfall (ton)

Såld el (MWh)      

Extern leverans av fjärrvärme (MWh)       

500 000

2 000 000

1 000 000

500 000

2 000 000

250 000

1 000 000

500 000

250 000

1 000 000

0

0

0

0

0

Tillståndsmängd 630 000 ton.     

1 331 900 9 900

142 500 90 100

Värme: Värme:

El: El:

*användning av egenproducerad energi 
inom Sysav. 
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Könsfördelning      

Totalt
303

Åldersfördelning

Totalt
293

328.518 kr

52,5

30 – 50 ÅR

UNDER 25 ÅR

ÖVER 50 ÅR
9,5

38

208st98st

Belönat jämställdhets- och mångfaldsarbete
Sysav arbetar målmedvetet med mångfald och jämställdhet på arbets
platsen. Förra året belönades engagemanget, då Sysav tilldelades fack
förbundet Visions MRpris. Detta delas vartannat år ut till arbetsgivare 
som på ett föredömligt sätt arbetat med mänskliga rättigheter och  
genomför t medvetna aktiva åtgärder för att främja mångfald och  
integration samt motverka diskriminering på arbetsplatsen.

I motiveringen lyfte juryn särskilt fram att Sysav på ett 
bra sätt visar på konkreta metoder för att omsätta ord 
till handling.

En av nycklarna till framgång är att engagemanget finns 
hela vägen från ledningen.

- Vår personalchef Karin Linderos är den som passio-
nerat och engagerat drivit och fortfarande driver dessa  
viktiga frågor ut i alla led i företaget, säger Eva Carmlid, 
personalutvecklare på HR-avdelningen.

Nya frågor i medarbetarundersökningen 
Under 2016 har ett arbete påbörjats med att ta fram 
nya frågor i medarbetarundersökningen för att kunna 
identifiera eventuell diskriminering på företaget och 
även mäta förändringar.

I Sysavs mångfalds och jämställd
hetsplan fanns olika aktiviteter att 
välja bland. Det var obligatoriskt  
för varje ledare att välja minst en 
aktivitet. Exempel på aktiviteter var : 
• Jobba med värdegrundsfrågor
• Diskutera dilemman
• Föreläsning om mobbning
• Filmvisning
• Träna feedback

’’Med sitt målmedvetna och långsiktiga arbets
sätt skapar Sysav en bra grund för ett fram
gångsrikt mångfaldsarbete. Att avsätta så mycket 
tid och resurser för att skapa tryck i frågan  
är att visa på engagemang och hängivenhet.  
Sysav visar att de har ambitionen att göra 
mångfaldsfrågan till en naturlig del i den övriga 
verksamheten, vilket gör Sysav en värdig vinnare 
av Visions MRpris 2016’’

Medarbetare

18 Sysav 2016 - Medarbetare - GRI: G4-9, G4-10, G4-27, G4-56, LA12, LA13

33% 66%

Medellöner: 34 369 kr 32 658 kr

Kvinnor Män

Könsfördelning 
ledningsgruppen:

Friskvård:

Utnyttjande av friskvårdspeng



Få alla att sträva  
mot samma mål
2016 startade en satsning för att fördjupa kunskapen 
och förståelsen för hur allt hänger ihop på Sysav.  
Den röda tråden genom programmet var hur Sysav 
arbetar, var vi befinner oss i dag och hur vi påverkas  
av vår omgivning. Förståelsen för detta gav i sin tur 
insikt kring hur varje enskild individ bidrar till att 
påverka Sysavs arbete och företagskultur.

Programmet pågick under ett helt år och omfattade 
nio dagar av interna föreläsningar, workshops, studie-
besök och praktik på andra avdelningar inom Sysav. 

Satsningen har varit lyckad och en ny omgång  
planeras att starta under hösten nästa år. 

– Det går tydligt att se nyttan av den här typen av  
insatser säger Åsa Alvarö, projektledare på HR  
som har lett utbildningen. Det skapar förståelse,  
samarbetsvilja och en god kultur kring hur vi för-
håller oss till vårt arbete och våra arbetskamrater  
både internt och externt. Nu blir den fortsatta  
ut maningen att ta till  vara på entusiasmen hos  
del tagarna.

Noggranna förberedelser för det
som inte ska hända

Under hela 2016 har en grupp på Sysav 
arbetat med att att ta ett helhetsgrepp 
kring krishanteringen. För att skapa en 
samordning av krisarbetet har gruppen 
tagit fram ett nytt arbetssätt som Sysav 
kan använda i händelse av kris. Det nya 
arbetssättet har bland annat resulterat 
i en ny form för krishantering, en ny kris
plan och lådor innehållande stödmaterial 
som ska användas vid en eventuell kris.
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Att leda som jag lär
Att arbeta mot en bra gemensam företagskultur är ett 
prioriterat område i Sysavs strategiska agenda, och det 
börjar i ledarskapet. 

En satsning under året har varit att utveckla koncern-
ledningsgruppen och den operativa ledningsgruppen, 
ett arbete som fortsätter under nästa år.  
Utvecklingsprocessen handlar om att effektivisera 
arbetssättet och arbetskulturen så att det går vidare 
hela vägen ut till den enskilde medarbetaren. Det är ett 
långsiktigt arbete men helt nödvändigt för att kunna 
arbeta mot ett gemensamt synsätt i hela Sysav.
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Sysav har en personalpolicy som är fastställd av Sysavs 
styrelse och finns att läsa på sysav.se.

20,19 %

4,45 %

19,66 %

3,84 %         

Sysav:

Sysav:

Sysav Industri AB:

Sysav Industri AB:

287

29 27

Antal 
heltidstjänster

Antal 
deltidstjänster

Antal tids-
begränsade 
anställningar 
under året

Personalomsättning inklusive sommarvikarier

Sjukfrånvaro



Sysavs mål:  
fossilfria transporter år 2020
Alla företag och verksamheter påverkar på olika sätt 
miljön. Några delar påverkar positivt, andra negativt. 
För att jobba miljömedvetet, måste man ta reda på både 
hur man påverkar miljön och inom vilket område som 
man gör – och kan göra – mest skillnad.

För att komma fram till detta, gäller det att systematiskt 
arbeta med vilka gränser som ska gälla när man bedömer 
miljöaspekterna. Och vilka som ska betraktas som  
betydande, alltså de miljöaspekter som är av störst vikt.

På Sysav har Enheten för miljöledning ansvar för  
detta arbete. Efter den årliga revisionen konstaterades att 
Sysav har både negativa och positiva betydande miljö-
aspekter. En av Sysavs betydande negativa miljöaspekter 
är de många transporter som uppstår i verksamheten, 
både i egen regi och genom samarbetspartners.

För att förbättra denna miljöaspekt, har Sysav satt målet 
att ha fossilfria transporter år 2020.

Vi på Sysav arbetar – tillsammans med våra ägar- 
kommuner – för att våra avfallstransporter ska vara 
fossilbränslefria år 2020.

Men ingen kan i dag säga vilken teknik eller vilken 
politik som kommer att gälla på vägen. Det finns  
visserligen sopbilar som kan gå på el, och det är bra, 
förutsatt att man använder grön el samt att batteriet är 
hållbart producerat och återvinningsbart. Men tyngre 
lastbilar har inte samma möjlighet, men dessa kan 
istället gå på biogas.

Tyvärr är tyngre lastbilar med släp för tunga för driv-
medlet biogas. För dessa transporter kan biodiesel 
vara ett bra drivmedel, så länge man inte använder 
palmolja som inte är certifierad. Tekniken är helt enkelt 
inte klar än. Utan håller på att utvecklas i just denna 
stund som du läser den här texten.

Vi står precis mitt i ett teknikskifte. Därför ägnar vi på 
Sysav oss åt omvärldsanalys, deltar på konferenser 
och i diskussioner med både lastbilstillverkare och 
transportörer. För att vi tillsammans ska hitta framtidens 
teknik till framtidens transporter. Samtidigt kan politiska 
styrmedel och beslut ändra förutsättningarna på 
marknaden kring transporter. 

Exempelvis kan subventioneringar och skatter påverka 
vilket drivmedel som är mest fördelaktigt. Ingen vet. 

Men vi vet några saker med bestämdhet. Vi på Sysav 
kan påverka genom att ställa miljökrav på marknaden, 
bland annat genom hållbara inköp och upphandlingar. 
Och företag kan påverka andra företag genom att se 
miljöhänsyn som den konkurrensfördel det är.  
När marknaden främjar hållbarhet, skapar det i sin  
tur incitament att utveckla hållbar teknik.

Ekonomiska drivkrafter för ekologiska drivmedel, 
skulle man kunna säga. I framtiden är kanske en  
kombination av olika fossilfria bränslen lösningen. 
Inte minst för att kompensera användningen av de 
fossila alternativ vi har idag.

För att bidra till att skapa världens mest hållbara region, 
för denna och kommande generationer, väljer därför 
Sysav att investera i fossilfria drivmedel.

Martin Brannefalk, enhetschef, Sysav Logistik

Miljö

”Vi på Sysav kan påverka genom  

att ställa miljökrav på marknaden.”
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Navet i miljöarbetet

Avdelning Verksamhetsutveckling är den 
avdelning på Sysav som fungerar som stöd 
och ledningsfunktion åt koncernens verk
samheter inom miljöområdet. 

Miljöledningsenheten ansvar för koncernens 
miljösamordning och verksamhetssystem, 
vilket innebär att enheten ansvarar för  
att utveckla och upprätthålla rutiner och 
resurser för att stödja den operativa verk
samheten inom miljöledning, miljösamord

ning och riskanalyser. I ansvaret ingår  
utredningar, analyser och lagbevakning 
samt samordning av koncernens remiss
hantering. 

Enheten har också ett övergripande ansvar 
för att stödja koncernen med strategisk 
analys och planering, inklusive systematisk 
omvärldsbevakning. Hållbarhetsarbete,  
inklusive hållbarhetsrappor tering ingår  
också i avdelningens ansvarsområden.
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Sysav har minskat klimatpåverkan med  
nästan 77 400 ton koldioxid år 2016
Sysavs årliga och omfattande klimatbokslut visar vilken påverkan verk
samheten har på klimatet. Av 2016 års bokslut framgår bland annat att 
Sysav bidrog till att minska klimatpåverkan med nästan 77 400 ton  
koldioxid. Detta motsvarar en besparing på ca 100 kg per invånare i de 
14 ägarkommunerna (totalt 739 055 personer).

I bokslutet räknar man inte bara på hur stora Sysavs 
egna utsläpp är. Man tar även hänsyn till indirekta  
utsläpp samt utsläpp som hade uppkommit om inte  
Sysav hade funnits. Klimatbokslutet visar nämligen 
nettopåverkan efter det att man har tagit hänsyn till 
direkta och indirekta utsläpp.

Direkta utsläpp definieras som sådana som Sysavs egen 
verksamhet ger upphov till. Det kan röra sig om allt 
från utsläpp från förbränningen av avfall till transporter 
och arbetsmaskiner.

Indirekta utsläpp är sådana som uppkommer på grund 
av Sysavs egen verksamhet men inte från Sysavs verk-
samhet. Indirekta utsläpp kan vara både tillförda och 
undvikna. Exempel på tillförda utsläpp är utsläpp från 
transporterna som fraktar avfallet till Sysavs anläggningar 
samt utsläpp av koldioxid som orsakas av den el som 
används på anläggningen. Sysav kan också undvika 
utsläpp genom att till exempel ta emot avfall från länder 
där avfallet annars hade lagts på deponi. Klimatgas- 
utsläppet från deponin utan att energiinnehållet i avfallet 
tas till vara har en högre negativ inverkan på klimatet 
än klimatgasutsläppet från Sysavs förbränning där  
energin återvinns. Detta då denna energi annars hade 
behövt produceras med annan råvara som hade givit 
ytterligare utsläpp av klimatgaser. På så vis bidrar  
Sysav till att minska den totala mängden utsläpp.  
Detta är ett exempel på undvikna indirekta utsläpp.

– Förra årets minskning av koldioxidutsläppen med 
närmare 77 400 ton motsvarar ca 9 200 varv runt jorden 
med bil, säger Paulina Luedkte, central miljösamordnare.

Flera faktorer påverkar
Den minskade klimatpåverkan för 2016 beror på flera 
olika faktorer. Den mest framträdande faktorn är den 
indirekta undvikna klimatpåverkan från deponering 
och alternativ elproduktion som följd av Sysavs  
avfallsförbränning. Även Sysavs direkta utsläpp av  
koldioxid per förbränd enhet avfall har minskat med 
10 procent, detta som följd av mindre fossil andel i  
avfallsbränslet. Andra förändringar som har bidragit 
till minskningen är minskad elkonsumtion, en ökad 
mängd avfall som går till återanvändning och biogas-
produktion samt en ökad utsortering av metaller vid 
slaggsortering.

Sysavs klimatbokslut påverkas även av förändringar  
i omvärlden. Detta kan till exempel röra sig om om-
världens alternativa produktion av el, värme och  
avfallshantering, som kontinuerligt utvecklas och för-
bättras.

– Utvecklingen i omvärlden påverkar Sysavs klimat-
bokslut. Men jag tror att man måste lyfta blicken.  
Klimatfrågan är global. Och ju bättre det blir i omvärlden, 
desto bättre blir det för klimatet i sin helhet, oavsett 
vad Sysavs klimatbokslut visar, säger Paulina Luedkte.
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Utsläpp som undviks tack vare
företagets produkter och tjänster

Undviken klimatpåverkan Tillförd klimatpåverkan

(-547 600 ton CO2e)

(-77 400 ton CO2e)

(269 400 ton CO2e)

(200 800 ton CO2e)

Utsläpp i andras
verksamheter

Utsläpp från den 
egna verksamheten

Summans av tillförd och
undviken klimatpåverkan
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Så mycket CO2e* släppte Sysav ut 2016:

*Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett sammanvägt mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika växthusgaser har olika  
förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning. När man uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter 
anger man hur mycket fossil koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma verkan på klimatet.  

77 400 ton koldioxid kan jämföras med:

Ca en månads bilkörning (baserat på 
alla invånare i Sysavs ägarkommuner)

9 200 varv runt 
jorden med bil

En enkelresa med flyg till Stockholm 
för alla invånare i ägarkommunerna

Figur 1. Sysavs sammanlagda klimatpåverkan under 2016 uppdelat i direkt klimatpåverkan från Sysavs egen verksamhet och indirekt klimat
påverkan som uppstår utanför Sysav. Summan av all klimatpåverkan är negativ vilket innebär att det uppstår mindre utsläpp med Sysavs 
verksamhet än utan. Totalt bidrog Sysav till att reducera CO2e utsläppen med 77 400 ton under 2016.
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 Ett lärorikt studiebesök som verkligen gav mig en tankeväckare om hur 
de beslut jag tar i vardagen, som privatperson och entreprenör, påverkar 
den jord vi lever på. Stor t tack!  
Peter Borgman, JS Energi

Häng med på ett tankeexperiment: 

Du äger inte längre din tvättmaskin hemma. Istället är 
det tvättmaskinstillverkaren som äger den. Och du 
betalar bara en avgift till dem varje gång du använder 
maskinen. Vad skulle det innebära? Förmodligen att 
du skulle se till att tvätta fullt var enda gång. Mindre 
slöseri med vatten och tvättmedel. Och gissa om till-
verkaren kommer att utveckla en tvättmaskin som 
håller år efter år, utan reparationer? Eftersom de inte 
vill åka ut och laga eller byta trasiga maskiner. Det här 
är ett typiskt exempel på sådant vi inspireras av i vårt 
arbete.

Med nya sätt att tänka och nya affärsmodeller kan vi 
göra mycket för miljön. Vi som arbetar med utbildning 
här på Sysav ägnar stor tid åt omvärldsbevakning och 
att följa den senaste forskningen. Det beror på att vårt 
jobb har förändrats under de senaste åren. Inte minst 
med tanke på att miljöfrågorna har blivit mer betydel-
sefulla för allt fler.

På 90-talet höll vi lektioner för 10-åringar för att lära 
dem sopsortera. I dag har vi tagit fram lärarstöd som 
används på skolor runt om i Sverige och vi är ett  

stående inslag på Malmö högskolas lärar- och förskole-
lärarutbildning. Högskolor och universitet kommer 
regelbundet och besöker oss. Vi får också gäster från 
andra länder, med allt från senatorer från USA till kine-
siska tjänstemän. Med kunskap kan vi hjälpa länder 
att inte göra om de miljömässiga misstagen som vi har 
gjort i västvärlden. Utan att bygga upp mer hållbara 
samhällen.

Vi märker också att vi i högre utsträckning än tidigare 
bjuds in till konferenser och paneldiskussioner. Och att 
företag allt oftare vill ha med oss som inspiratörer och 
föreläsare. Det kanske roligaste i vårt jobb är alla 
samarbeten som vi får vara med i. Tillsammans med 
frivilligorganisationer, entreprenörer, storföretag, 
kommuner och andra eldsjälar för vi spännande  
dialoger om intressanta projekt och idéer.

Vi ser vår uppgift som att vi sår tankefrön. Till exempel 
om tvättmaskiner.

Marie Hilldén & Rustan Nilsson, miljöpedagoger, Sysav

Samhällsengagemang

”Vi är ett stående inslag på  
Malmö högskolas lärar-  
och förskolelärarutbildning.”
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Så här blev Kävlinge näst bäst i Sverige på  
att plocka skräp!

Ett sätt att involvera invånarna kring frågan om ned-
skräpning är att delta i Håll Sverige Rents evenemang. 
Kävlinge kommun har sedan många år anordnat en 
skräpplockarvecka. Den har engagerat stort i kommunen 
och 2016 placerade sig kommunen på andra plats som 
bästa Håll Sverige Rent-kommun.

Ann Persson, miljöstrateg Kävlinge kommun, berättar:

– Jag har arbetat länge med miljöfrågor och är starkt 
engagerad i skräpfrågan. I Kävlinge kommun samarbetar 
vi med förskolor, föreningar och privata aktörer för att 
lyfta frågan. Utan engagemang både från kommunen 
och från invånarna kommer vi ingenstans.

För oss handlar det om att förändra en inställning.  
Den mer individualistiska synen som många människor 
har, med kommentarer som ”det är inte jag som slänger, 
alltså behöver jag inte plocka upp”, är en utmaning. 
Därför tror jag det är bra när man gör något tillsammans, 
med en vecka som engagerar och öppnar ögonen på 
hur nedskräpningen förstör och skapar otrygghet.

Samtidigt vill jag säga att de allra flesta jag möter är 
positiva till skräpplockning. Jag försöker göra det lätt 
att vara delaktig under skräpplockningsveckan.  
Mina förhoppningar är att medborgarna plockar upp 
sitt skräp även när det inte är en speciell vecka och 
bäst av allt; inte alls slänger sitt skräp i naturen. 

Vägen till en bättre miljö, för alla som bor 
och verkar i de kommuner som äger Sysav, 
finns utstakad i en kretsloppsplan.  
Planen gäller för 20162020. 

I kretsloppsplanen finns tre fokusområden 
med tillhörande mål. 
•  Hållbar konsumtion för minskade mängder
•  Hållbar hantering med ökad återvinning
•  Hållbar hantering med renare miljö

Att minska nedskräpningen i Sysavs ägarkommuner är ett av målen i 
kretsloppsplanen. Under sommaren 2016 genomfördes därför skräp
mätningar på olika platser i regionen för att kunna följa upp arbetet 
fram till 2020. 
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”Grabbarnas fotbollskläder är täckta med plastkorn 
när de har varit i direktkontakt med konstgräs på  
träningen” berättar en vän. Det kanske låter konstigt. 
Men faktum är att granulater från just konstgräs är den 
näst största utsläpps källan av mikroplastpartiklar i 
Sverige. Det där man kanske inte alltid tänker på.  
Men som har stor betydelse. Det är det som vi på Sysav 
Utveckling AB arbetar med att hitta lösningar på.

Vi genomför massor med spännande projekt.  
Tillsammans med Sysav och Sysav Industri. Men  
också med branschkollegor, forskare, näringsliv och 
samhället. Ett exempel på ett sådant projekt är ”Delad 
energi är dubbel energi” tillsammans med bland annat 
Malmö stad. Företag som ligger nära varandra rent 
fysiskt, drar hjälp av varandras värme, biprodukter, 
kapacitet med mera så att vi totalt sätt använder  
resurser så hållbart som möjligt. Industriell Symbios, 
kallar vi det. Vi hoppas nu på att Industriell Symbios 
ska bli en rakt igenom fungerade process som staden 
kan använda sig av.

”Food Loop System” är ett annat exempel. För att för-
hindra matsvinn, arbetar vi tillsammans med ett 20-tal 
aktörer för att skapa ett system och en plattform för 
matproducenter, grossister och handeln. Inte minst vill 
vi utveckla samverkan mellan privata och offent liga 
aktörer.

Jag vill också slå ett slag för vår ”klimatstudie av olika 
fordonsdrivmedel i Skåne”. Den är gjord ur ett konse-
kvensperspektiv. Vi lägger vikt på vad drivmedlet har 
för direkta konsekvenser för miljön, till exempel i 

form av utsläpp. Men också på hur drivmedlet har 
kommit till. Det är skillnad på en elbil som har laddats 
genom solenergi, och en som har laddats genom kraft 
från ett kolkraftverk. 

Det är alltså viktigt att även undersöka råvaran som 
har använts för fordonsdrivmedlet. Sammanfattningsvis: 
samtliga biodrivmedel är bättre än fossila bränslen.  
Och extra bra är biogas från matavfall, eftersom det 
också är en del av ett lokalt kretslopp.

Sedan är biltrafik i sig inte särskilt bra. Väg- och däck-
slitage från trafiken är bland annat den i särklass största 
utsläppskällan av mikroplastpartiklar i Sverige. Väl 
värt att tänka på, till exempel när barnen ska iväg på 
fotbollsträning.

Anders Persson, VD Sysav Utveckling AB

Sysav Utveckling AB bedriver innovation, 
forskning och utveckling.
Det är ett helägt dotterbolag inom 
Sysavkoncernen. Man utvecklar, driver 
och finansierar projekt såväl internt för 
Sysav och Sysav Industri, som externa 
projekt i samarbete med andra par ter. 
Alla projekt syftar till att förbättra Sysavs 
verksamhet utifrån Sysavs strategiska 
agenda och EU:s avfallshierarki.

AXPLOCK AV PROJEKT:
SIPTex – återvinna textilier
Delad energi är dubbel energi – industriell symbios
Food Loop System – minskat matsvinn
Drevet – återvinning av trasiga cyklar
Klimatstudie – olika biodrivmedel i Skåne
RE:Source – cirkulär ekonomi med tyngdpunkt på kommunplast; fosfor i avloppsslam

”Vi hoppas nu på att Industriell Symbios 
ska bli en rakt igenom fungerade process 
som staden kan använda sig av.”
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Sysav har som mål att ha en stabil och förutsägbar ekonomi som möjliggör framtida investeringar.

Förändringar vad gäller räntor, valutor, krediter, likviditet och investeringar kan påverka  
resultatet negativt. 

En annan risk som kan påverka bolagets ekonomi är att mängden avfall som behandlas förändras, 
att råvarupriser på återvunna material förändras eller att elpriserna förändras.

Nya skatter eller lagar, eller förändringar i befintliga skatter eller lagar kan påverka verksamheten. 

Om en skatt på avfallsbränning införs i Sverige så kan en sådan medföra ökade kostnader och 
kan också komma att påverka konkurrenskraften för behandling av europeiskt avfall

Operationella risker är förknippade med den dagliga driften av framförallt avfallskraftvärmeverket 
och leveranserna av el och fjärrvärme till Sysavs kunder. Driftavbrott kan i vissa fall orsaka stora 
konsekvenser för samhället och negativa ekonomiska konsekvenser för Sysav.

Risken består i att, vid varje tillfälle, ha tillgång till brännbart avfall för optimalt kapacitets
utnyttjande av avfallskraftvärmeverkets olika förbränningslinjer.

Utsläpp till luft, vatten och mark, samt oförutsedda bränder och spill från verksamheten kan  
påverka människa och natur negativt.

Leverantörsbasen för Sysavs verksamhet varierar beroende på vad som köps in eller upphandlas. 
Risker och möjligheter för verksamheten påverkar därmed hela värdekedjan. En hållbar leverantörs
kedja kan leda till betydande effektiviseringar och därmed bättre lönsamhet, betydande riskreduktion 
samt ett ökat värde av Sysavs varumärke.

Sysavs riskhantering

Finansiella risker

Lagar och skatter

Anläggningsrisker

Råvarurisker

Inköpsrisker

Miljörisker

Sysav är som andra företag exponerat för risker som 
kan påverka bolagets verksamhet. Arbete med att ut-
värdera och bedöma riskerna görs kontinuerligt och 
syftar till att verksamheten ska löpa som planerat.  
Riskerna definieras därför i huvudsak som faktorer 
som påverkar möjligheterna att nå satta utvecklingsmål. 
En effektiv och ändamålsenlig riskhantering är en  
förutsättning för en framgångsrik verksamhet med 
acceptabel riskexponering.

Risker av strategisk och eller affärsmässig karaktär 
hanteras i ledningsgruppen, operativa risker hanteras 
dagligen i verksamheten. En väl hanterad risk kan 
med strategiskt och systematiskt arbete i vissa fall  
vändas till en möjlighet.

Operativa och affärsmässiga risker

Strategiska och affärsmässiga risker

Risk Beskrivning
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En viktig del i hanteringen av anläggningsrisker är ett rullande besiktningsprogram, en kontinuerlig kontroll av  
tillstånd och effektivt underhåll. Ett väl avvägt försäkringsskydd har tecknats för att reducera risken om ett driftavbrott 
skulle inträffa.

Tillgång till brännbart avfall hanteras löpande i en bränsleportfölj som består av kontrakt med olika löptider av  
inhemskt upphandlat avfall och avfall från andra länder.  Vid behov valutasäkras dessa inköp. 

Miljöriskerna minimeras genom regelbundna och omfattande egenkontroller och riskbedömningar. 

Sysav arbetar just nu med att införa miljöcertifiering ISO 14001:2015 som kommer att ersätta nuvarande 
miljöcertifiering enligt ISO 14001:2004.

Sysav strävar efter att kontinuerligt förbättra sin leverantörskedja och sina leverantörers arbete.  
Hållbarhetsfokus genom hela värdekedjan är ambitionen. Ett pågående inköpsprojekt, med planerad star t  
i september 2017, arbetar intensivt mot dessa mål.

Genom att utifrån prognoser avseende inkommande och utgående mängder respektive priser på energi  
och råvarumarknaden aktivt arbeta med avtalsportfölj samt finansiella instrument minskar den finansiella risken. 

Även en proaktiv finansiell säkring av valutor och räntor minskar den finansiella risken.

Sysav utgår i sitt arbete från de av styrelsen beslutade policyerna:  

• Finansieringspolicy
• Riskpolicy för handel på energirelaterade marknader 

Legala och skattemässiga risker förebyggs genom en god omvärldsanalys, en kontinuerlig lagbevakning och en  
god handlingsberedskap.

Sysav arbetar aktivt med att inhämta kunskap och information samt där så är möjligt bidra med kunskap via de  
branschorganisationer Sysav är medlem i. Sysav är också en aktiv remissinstans samt förmedlar kunskap och för  
en dialog med olika intressenter.

Hantering

31Sysav 2016 - Riskhantering - GRI: G4-2



Ett stort riskområde  med den verksamhet Sysav bedriver är Hälsa och säkerhet, exempel  
på risker är inandning av gaser och damm, exponering av kemikalier,  arbete på höga höjder  
och trafikolyckor.

Ett annat stort riskområde är attrahera rätt medarbetare med den kompetens och de egenskaper 
som kommer att krävas framöver. Här är den psykosociala arbetsmiljön en viktig beståndsdel,  
med bland annat ett coachande och stödjande ledarskap samt ett stort utrymme för delaktighet, 
påverkan och kreativitet. 

En specifik risk är de hot- och våldssituationer som uppstår vid Sysavs återvinningscentraler. 

Dotterbolaget Sysav Industri AB arbetar på den konkurrensutsatta marknaden. 

Många aktörer erbjuder snarlika tjänster och konkurrensen om avfallet ökar.

Marknad och 
Konkurrens

Medarbetare   
och arbetsmiljö

Sysav är i behov av en välfungerande och säker ITinfrastruktur. Störningar i ITsystemen eller 
infrastrukturen kan väsentligt påverka verksamheten.  

IT-relaterade 
risker

Operativa och affärsmässiga risker forts.

Risk Beskrivning
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Sysav arbetar systematiskt för en hållbar arbetsmiljö för medarbetaren. 

Under 2016 har fokus varit mångfalds och jämställdhetsfrågor, utvecklingsprogram för chefer och medarbetare  
samt hälsa och säkerhet. 

Särskilt i fokus under 2016 har också varit åtgärder för att förebygga att hot och våldssituationer uppstår vid  
Sysavs återvinningscentraler.

Arbetssätt och rutiner i verksamheten som säkerställer god kommunikation är ständigt i fokus.

Sysav genomför regelbundet medarbetarundersökningar, gör skyddsronder och genomför utbildningar  
inom arbetsmiljöområdet. 

Samarbetet med de fackliga organisationerna för tillsyn och rådgivning kring medarbetarfrågor sker regelbundet. 

Sysav stärker sin fördel på marknaden genom att erbjuda helhetslösningar baserade på kundernas behov.  
Dessa helhetslösningar präglas av prisvärdhet, hög servicegrad samt säker och trygg hantering. 

Vårt för troende som en aktör med ett långgående samhällsansvar stärks också genom att vi konsekvent agerar  
för att skapa hållbara lösningar. 

Som en del i riskhanteringen sker en ökad outsourcing genom tredjepartsavtal med en tydlig  ansvarsfördelning.  
Ett exempel är att Sysav under året har flyttat backup-funktionen till en extern partner som uppfyller  
företagets önskade säkerhetskrav.  

Internt finns tydliga rutiner och instruktioner för en säker användning  av IT-system och -stöd.

Hantering
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Förvaltningsberättelse Sysav
Styrelsen och verkställande direktör för Sysav, Sydskånes  
avfallsaktiebolag (556187 – 0410), avger härmed årsredovisning  
för räkenskapsåret 20160101 till 20161231.

Sysav och dess två helägda dotterbolag, Sysav  
Industri AB respektive Sysav Utveckling AB, ägs av  
14 sydskånska kommuner: Burlöv, Kävlinge, Lomma, 
Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, 
Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.  
Moderbolagets verksamhet omfattar hantering och 
behandling av hushållsavfall från Sysavs ägarkommu-
ner. Sysav Industri AB hanterar industri- och verk-
samhetsavfall, samt även brännbart hushållsavfall, 
från kommuner och områden utanför Sysavs ägar-
kommuner. Sysav Utveckling AB är koncernens  
utvecklingsbolag som finansierar och driver projekt i 
syfte att ut veckla och förbättra nya och befintliga 
metoder och tekniker inom avfallshanteringen.  
I Sysavkon cernen ingår intressebolagen ÅGAB Syd 
AB, KS Recycling AB och Carl F AB. Intressebolaget 
PULS av yttrades under 2016.

Styrelsen i Sysav har under 2016 sammanträtt  
sex gånger. Viktiga beslutsärenden i Sysavkoncernen 
har varit:

• Lämna in anbud på tjänstekoncessioner avseende 
insamling av hushållsavfall i Lomma, Svedala och 
Kävlinge kommuner

• Beslut om att bygga en ny slaggsorterings-
anläggning

• Strategisk inriktning för kommande år

• Ägarkommunernas behandlingsavgifter avseende 
hushållsavfall för 2017

• Uppdaterad verksamhetspolicy

• Uppdaterad sponsringspolicy

Avfallsmängder och energivolymer
Under 2016 tog Sysavkoncernen emot och behandlade 
812 000 ton (854 700) avfall. Skillnaden gentemot före-
gående år är i huvudsak hänförbar till lägre volymer 
återvinningsgrus och externt brännbart avfall.

I koncernen förbrändes totalt 531 600 ton (568 700) 
avfall vilket var något lägre än föregående år. Värme-
leveransen till E.ON blev därmed också något lägre 
1 332 GWh (1 465 GWh) och likaså elleveransen 142 GWh 
(168). All återvunnen energi nyttiggjordes. Dels genom 
försäljning av producerad värme till E.ON och el till 
Nordpool, dels nyttjade Sysav egenproducerad energi 
i anläggningarna.

Under året mottogs 55 400 ton (39 900) mat-, livs-
medelsavfall och fettavskiljarslam från hushåll,  
butiker, restauranger, storkök och livsmedelsindustri. 
Mängden insamlat farligt avfall i koncernen uppgick 
till 47 700 ton (47 076).

Rester från andra behandlingsmetoder samt askor, 
slam och farligt avfall som deponerades, uppgick till 
18 800 ton (20 500), vilket är en ytterligare minskning. 

Totalt återvanns 43,0 procent (42,6) av det inkommande 
avfallet i koncernen som material, 55,1 procent (55,4) 
som energi och endast 1,9 procent (2) deponerades.

Under 2016 tog moderbolaget Sysav emot 397 300 ton 
(395 900) avfall. Vidare har 8 150 ton farligt avfall in-
kommit. Farligt avfall-bilen har tagit emot 12,6 ton 
avfall och via Samlaren har 27,2 ton avfall inkommit.

Från hushållen inkom 33 700 ton (30 300) matavfall. 
Detta motsvarar 43 procent (39) , som kan jämföras 
med det nationella målet på 50 procent, och som ska 
vara uppnått 2018.

Återvinningscentralerna är fortsatt populära och hade 
något färre besök 1 932 628 stycken (1 991 362) som 
lämnade 170 800 ton (167 500) avfall. Återbyggdepån, 
som drivs genom ett samarbete mellan Sysav och  
Malmö stads serviceförvaltning, tog emot 1 045 ton 
(3  480) bygg- och rivningsmaterial för återbruk.
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Totalt producerade varje person i Sysavs ägarkom-
muner 526 kilo (510) avfall, vilket är en ökning med 
3,1 procent. Kommunernas insamling av hushållsavfall 
utgjordes av 291 kilo (276), en ökning med 5,4 procent, 
och mängden avfall som invånaren lämnade på en 
återvinningscentral var ungefär densamma 235 kilo 
(234) per person.

*Siffror inom parentes avser föregående räkenskapsår.

Sysav Industri AB
Mängden mottaget avfall uppgick till 412 000 ton 
(458  800) vilket främst beror på lägre volymer återvin-
ningsgrus än tidigare år. Farligt avfall från industrier 
utgjorde 39 540 ton (37 860).   

Viktiga händelser
I början av 2016 sjösattes den nya organisationen och 
arbetet med att effektivisera arbetssätt och processer 
har dominerat. Sysavs inköps- och ekonomihantering 
har setts över, process-utvecklingsarbetet och krishan-
teringen likaså samt ett medarbetar- och ledarutveck-
lingsprogram har satts igång. Under året har också det 
nya affärssystemet trimmats in och en rutin för upp-
dateringar och support införts. Uppstartsproblemen 
med det nya affärssystemet har glädjande nog inte 
gett någon negativ påverkan i nöjd-kund-index- 
mätningarna. Ett betydande arbete har gjorts under 
året för att lämna anbud på tre av ägarkommunernas 
utannonserade tjänstekoncessioner angående insam-
ling av avfall. Lagom till sommaren stod det klart att 
Sysavs anbud vunnit. Under hösten har förberedande 
arbete för övertagandet gjorts. Haveri i avfallskraft-
värmeverkets linje fyra i slutet av november 2015 
påverkade även leveranserna av el och värme i början 
av 2016. Skadan åtgärdades och anläggningen är åter i 
full drift. Försäkringsbolaget har gjort en haveriutred-
ning för att kunna reglera skadan. Sysavs samtliga 
försäkringar har under året upphandlats på nytt.  

ISO-Certifiering
I september genomfördes en revidering av Sysavs 
integrerade ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001 
och OHSAS 18001. Omcertifieringen visar att Sysav 
arbetar aktivt med förbättringar i verksamheten och 
att ledningssystemen utvecklats påtagligt de senaste 
två åren.  

Tillstånd och anmälningspliktig verksamhet
Huvuddelen av Sysavs anläggningar omfattas av till-
stånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken. Anlägg-
ningarna påverkar miljön framför allt genom utsläpp till 
luft och vatten. Exempel på tillstånd är följande: 

• Sjölunda Energi: Förbränning av brännbart och  
farligt avfall samt behandling av matavfall och  
upp förande av en biogasanläggning

• Anläggningen för farligt avfall: Mottagning, mellan-
lagring och behandling av miljöfarligt och icke  
miljöfarligt avfall samt mellanlagring av släck -
vatten och återvinningsbara flytande avfallsvätskor 
(SAFIR-cisternerna)

• Avfallsanläggningar: Hantering och deponering av 
avfall och farligt avfall med mera.

• Återvinningscentraler: Mottagning och mellan-
lagring av avfall och farligt avfall. 

En ansökan om nytt tillstånd för Spillepengs avfallsan-
läggning lämnades in till Mark- och miljödomstolen i 
januari 2016. Förhandling i målet är satt till april 2017. 
Nuvarande tillstånd löper till och med 31 december 2017 
och dom angående nytt tillstånd väntas under året.
I september 2015 lämnades en tillståndsansökan in för 
fortsatt och utökad verksamhet vid anläggningen för far-
ligt avfall. Huvudförhandling skedde i november 2016 
och dom beräknas komma i början av 2017. Under 2016 
föll domen från Mark- och miljööverdomstolen om att 
bolaget ska installera utrustning för semikontinuerlig 
provtagning av dioxiner och furaner i avfallskraftvärme-
verket. Sysav har inlämnat en överprövning i ärendet 
eftersom bolaget inte kunde leva upp till den tidsfrist för 
installation som gavs, samt att bolaget vill pröva ärendet 
ytterligare en gång. Under året har dock en eventuellt 
kommande upphandling förberetts då beslut angående 
överprövningen väntas i början av 2017.

Samarbeten och avtal
Under året har en förlängning gjorts av samarbetsav-
talet mellan Sysav och Malmö stads serviceförvaltning 
angående Återbyggdepån. Inom ramen för den ge-
mensamma Kretsloppsplanen har ett flertal gemen-
samma projekt drivits. Samarbetet mellan Sysav och 
ägarkommunerna för att uppnå gemensamma mål 
kring avfallshanteringen i regionen, kommer att fortgå 
under tiden 2017-2020.  

Förändringar i avfallshantering
Lakvattenkarakterisering är genomförd på samtliga 
anläggningar. På Hedeskoga avfallsanläggning har eget 
omhändertagande av lakvatten testats genom att leda 
vattnet till rotzonsdammar med resultatet att allt vatten 
kunnat omhändertas lokalt. Tester av balöppnare har 
genomförts och målet är att kunna öppna inkomna 
ba  lar direkt i bunkern istället för att lagra dem på 
Spillepeng. Från den 1 april levererar VA SYD pump-
bart mat avfall och fettavskiljarslam från hushåll till Sysav. 
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Från november tar Sysav emot matolja på 
återvinningscent ralerna. Arbete pågår för att KRAV- 
certifiera slurryn som produceras i matavfallsanlägg-
ningen. Utökade avfallskontroller har under året  
genomförts på samtliga anläggningar.

Byggnationer
I Måsalycke färdigställdes en yta för hantering av gips 
för krossning och siktning för återvinning till nya 
gipsskivor. I Trelleborg har återställningsarbeten av 
deponin fortgått. På Spillepeng är utjämningsdammen 
för lakvatten klar. Under året gjorde E.ON en om-
byggnad av pumpstationen för Sysavs fjärrvärmepum-
par. Ombyggnationen har möjliggjort så kallad ö-drift 
av Sysavs anläggningar och energileveranser vid bort-
fall av det yttre kraftnätet. En installation av tertiärluft 
i linje fyra i avfallskraftvärmeverket har gjorts under 
året. Det har resulterat i lägre halter av kväveoxid och 
minskad ammoniakförbrukning. Ett överordnat styr-
system för hela avfallskraftvärmeverket har installe-
rats vilket medför lägre underhållskostnader.  
Slutbesiktning av maskinentreprenaden för en fjärde 
linje i matavfallsanläggningen genomfördes i juni.

Beteendepåverkan och marknadsföring
Fokus under året har varit att öka kundnöjdheten 
bland bolagets intressenter samt att öka kunskapen om 
införsel av avfall, bland annat genom föreläsningar men 
även som en film i sociala medier. Skolverksamheten 
och studiebesöken fortsätter att öka i omfattning och 
Sysav återfinns mer och mer på externa arenor och 
events. Sysavs lektionsmaterial har marknadsförts till 
regionens pedagoger, som ett stöd i undervisningen 
kring hållbar utveckling. Under våren gjordes en spring- 
edition av antikonsumtionskampanjen Four Fit Chal-
lenge som också blev nominerad till Svenska Design-
priset under hösten. På InnoCarnival fick elever tävla 
med återvunna kreationer på en uppskattad modevis-
ning. Runda-bordssamtalen om klimat och avfallshan-
tering fick omdömet bästa samtal. En uppfräschning 
av kundtidningen RETUR gjordes under hösten och 
den efterföljande och återkommande läsvärdesunder-
sökningen visar på fortsatt stort läsvärde. De årliga 
kundnöjdhetsmätningarna resulterade i ett NKI-index 
på 76. Under slutet av året gjordes en riktad annons-
kampanj till företag och ett nytt koncept testades på 
återvinningscentralerna med mer lättolkade skyltar. 
Under slutet av året har ett omfattande arbete gjorts för 
att förbereda för övertagandet av insamlingsansvaret.

Kunder och Marknad
Sysav, moderbolaget, har bland annat som uppgift att 
stötta de ägarkommuner som önskar vid upphand-

lingar av insamling av hushållsavfall. Under året har 
Sysav även lämnat anbud på tjänstekoncessioner vilket 
lett till att Sysav från årsskiftet 2016/2017 successivt 
har tagit och kommer att ta över ansvaret för insam-
ling av hushållsavfall i Lomma, Svedala och Kävlinge. 
Projekten inom ramen för Kretsloppsplanen fortskrider 
under året. Marknaden för Sysav Industri AB är fort-
satt starkt konkurrensutsatt då kunderna har många 
aktörer att välja mellan. 

Under början av året fick många kundklagomål hante-
ras då faktureringen från bolagets nya affärssystem inte 
fungerade optimalt. Dock visar nöjd-kund-indexet att 
Sysav hanterat ärendena väl då NKI-värdet blev 79, sam-
ma som året innan. En ny marknadsplan har tagits fram 
under året och en ny affärsutvecklingschef anställts. 
Tjänsterna Sysav Total och Lots miljösystem är fortsatt 
mycket efterfrågade av kunderna. Under året har Sysav 
övertagit ansvaret för leveranser av avfall från andra 
länder, från att tidigare hanterats av en mäklare. Lagret 
av infört avfall har också minskats ner. Efterfrågan på 
grönkompost har under året överstigit produktionen. 

Hållbarhetsarbete  
och klimatkompensation
Sysavkoncernen bedriver ett omfattande hållbarhets-
arbete som ständigt utvecklas och befästs i det årliga 
klimatbokslutet. För 2016 visar klimatbokslutet att 
Sysav, direkt och indirekt, minskar mängden koldioxid-
ekvivalenter till atmosfären med i storleksordningen 
77 000 ton. Sysav arbetar också aktivt med att avfalls-
transporterna ska vara fossilfria år 2020, samt klimat-
kompenserar de flygresor som genomförs. 

Forskning och utveckling
Koncernens utvecklingsbolag Sysav Utveckling AB 
driver en rad olika projekt i egen regi och i samarbete 
med andra aktörer.

Under året har Sysav Utveckling deltagit i projekt om 
miljöpåverkan, textilåtervinning, industriell symbios, 
säkrare återvinningscentraler, fosfor i avloppsslam, 
kommunplast samt minskat matsvinn, samt tagit 
initia tiv till rapporten ”Klimatstudie av olika fordons-
drivmedel i Skåne”.

I syfte att marknadsföra området och uppmuntra till 
engagemang kring avfallshantering, utlyses varje år ett 
stipendium för framstående studenter inom området. 
Många studenter vill också göra sitt examens- eller 
projektarbete i Sysavkoncernen. Sysav Utveckling 
finns också representerat i Näringslivsrådet på LTH, 
delfinansierar en jubileumsprofessor inom ämnet  
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industriell ekonomi med inriktning mot teknologistra-
tegier och affärsmodeller samt stöttar Vattenhallen  
Science Center och Partnerskap Alnarp.  

Medarbetare
Medelantalet anställda inom Sysavkoncernen uppgår 
till 306 (293). Under året har riktade utbildningsinsatser 
gjorts, bland annat genom ett medarbetarutvecklings- 
och ledarutvecklingsprogram. Sjukfrånvaron i koncer-
nen har ökat något under året, men är fortsatt låg,  
4,45 procent (3,62) i moderbolaget och 3,84 procent 
(3,19) för Sysav Industri AB.

EKONOMI
Koncernens omsättning uppgår till 876,7 Mkr (843,3), 
rörelseresultatet uppgår till 156,3 Mkr (64,1), och re-
sultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 
134,5 Mkr (44,1).

Moderbolagets omsättning uppgick för året till  
425,6 Mkr (411,4), rörelseresultatet uppgår till -34,6 Mkr 
(-61,1) och resultatet före bokslutsdispositioner och 
skatt till -55,2 Mkr (-81,4). 

Koncernens balansomslutning uppgick till 2 233,3 Mkr 
(2 170,3). Balansräkningen omfattar den leasade till-
gången i linje fyra i avfallskraftvärmeverket. Kostna-
derna för leasingen redovisas under övriga externa 
kostnader i moderbolaget.  

Kreditsituation
Koncernens skulder uppgick på balansdagen sam-
mantaget till 874 Mkr (934) och fördelar sig med  
494 Mkr (534) som ett leasingåtagande avseende linje 
fyra i avfallskraftvärmeverket samt 380 Mkr (400) som 
banklån. Leasingåtagandet har under året minskat 
med 40 Mkr (42).  

Kostnader för avfallsskatt
Koncernens kostnader för avfallsskatt uppgick under 
året till 5,8 Mkr (8,9). För 2016 utgick en avfallsskatt 
per ton om 500 kronor (500).

Investeringar 
Investeringsvolymen för koncernen uppgick under året 
till 45,6 Mkr (133,0). Investeringarna har genomförts för 
att fortsatt följa den tekniska utvecklingen och för en 
fortsatt hög tillgänglighet och effektivitet i företagets 
behandlingsanläggningar. Bland de större investering-
arna märks byte av frekvensomformare till primärluft-
fläkten i avfallskraftvärmeverkets linje fyra samt nya 
tubpaket till panna 1 och panna 2. Den senare investe-

ringen har skett successivt och samtliga tubpaket i 
panna 1 och 2 har nu ersatts. Övriga investeringar att 
nämna är installation av ny fjärrvärmeväxlare för att 
framtidssäkra internvärmen för lokalerna vid Spille-
peng samt ombyggnad av lokalerna på Bjurögatan.

Avskrivningar gällande inventarier  
och byggnad i avfallskraftvärmeverket  
För avfallskraftvärmeverket på fastigheten Sjölunda 7 
gjordes vid uppförandet en teknisk fördelning av total 
kostnad om 876 Mkr på de olika tillgångsslagen bygg-
nad, byggnadsinventarier och markanläggning. Skatte-
verket har tillämpat en annan fördelningsgrund. De 
olika fördelningsgrunderna har först under 2012 och 
2013 medfört en situation, där Skatteverkets uppfatt-
ning har lett till en högre taxering om ca 16,3 Mkr för 
2012 och 15, 2 Mkr för år 2013. Sysav har i januari 2015 
inbetalt det taxerade beloppet om 16,3 Mkr men ej resul-
tatfört detsamma. Skattebeloppet för 2013 om 15,2 Mkr 
har Sysav beviljats anstånd med betalningen för. Till-
lämpning av olika fördelningsgrund är ytterst en perio-
diseringsfråga. Sysav bedömer att den sammanlagda 
taxeringen efter 2016 års bokslut uppgår till ca 32 Mkr. 
Skatteverkets beslut har under 2015 överklagats.

Kostnader för återställning av deponier
Vid Sysavs deponier i Albäck och Måsalycke avsluta-
des deponeringen 2008. Avslutningsarbetena genom 
bland annat sluttäckningsarbeten har pågått sedan 
2009. I början av juni 2014 invigdes en ny anläggning 
för biologisk rening av lakvatten. Anläggningen som 
ligger på Spillepeng i Malmö ingår som en del av kon-
cernens strävan att leda utvecklingen mot en långsik-
tig och hållbar avfallshantering.

Arbetet med avslutning av deponierna finansieras 
genom tidigare gjorda ekonomiska avsättningar.  
En grundlig översyn av beräkningsmodellen har  
genomförts under året. Översynen har medfört att 
tidigare avsättningar bedömts varit för höga varför  
en nettoupplösning av tidigare fondavsättningar har 
gjorts med 32,4 Mkr. Årets ianspråktagande uppgår 
till 9,6 Mkr. Avsättningen uppgår per balansdagen  
till 270,0 Mkr (312,0).

Produktionsbortfall  
– Avfallskraftvärmeverkets linje fyra
Kraftvärmeverkets linje fyra var under perioden slutet 
av november 2015 till slutet av februari 2016 ur drift på 
grund av en skada på en värmeväxlare. Under perio-
den från mars till revisionen i augusti 2016, då skadan 
blev slutgiltigt åtgärdad, producerade linje fyra med 
tio procents reducerad effekt. Skadan bedömdes som 
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en ersättningsbar skada och är i sin helhet reglerad un-
der 2016. Avfallskraftvärmeverket har haft god till-
gänglighet under året, trots det varma klimatet främst 
i maj och på sensommaren, samt att linje fyra delvis 
varit ur produktion på grund av driftstoppet. Försäk-
ringsersättningen, som uppgår till 65 Mkr, har redovi-
sats under posten ”Övriga intäkter” och avser uteblivna 
intäkter för produktionsbortfall och avfallsintäkter

Finansiell riskhantering
Ränterisk
Koncernens krediter löper med rörlig ränta. Av de 
totala krediterna 874 Mkr (934) skyddas 600 Mkr (700) 
med räntederivat i form av ränteswappar med förfall 
under perioden 2017-2021. 
På balansdagen uppgick koncernens genomsnittliga 
ränta till 2,38 procent (2,32). Den genomsnittliga åter-
stående löptiden på lånen är 8,1 år (9,1) och den ge-
nomsnittliga räntebindningen på derivaten uppgår till 
3,1 år (3,7).
Koncernens kredithantering regleras av den finansie-
ringspolicy som är beslutad av styrelsen. Finansie-
ringspolicyn kännetecknas av långsiktighet och lågt 
risktagande.

Kreditrisk
Koncernens kunder utgörs huvudsakligen av avfalls-
lämnare, transportörer samt material- eller energiköpare. 
Kreditförlusterna varierar över åren men har historiskt 
sett varit låga i förhållande till total omsättning.

Likviditetsrisk
Koncernen fakturerar månadsvis och har det största 
intäktsflödet under tertial ett och tre. Företaget har  
en checkkredit om 100 Mkr (100) som inte utnyttjats 
under året. 

Internkontroll
Koncernens arbete med att utveckla internkontrollen 
fortgår i enlighet med COSO-modellen. Internkont-
rollarbetet sker huvudsakligen med stöd av bolagets 
verksamhetssystem.

38 Sysav 2016 - Förvaltningsberättelse



39Sysav 2016 - Förvaltningsberättelse - GRI



Flerårsöversikt

Koncernen (mkr) 2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning 877 843 818 820 796

Resultat efter finansiella poster 135 44 28 46 57

Balansomslutning 2 233 2 170 2 203 2 217 1 591

Soliditet % 31 27 25 24 32

Avkastning på sysselsatt kapital % 8 3 3 5 8

Avkastning på eget kapital efter skatt % 16 6 4 11 9

Antal årstjänster 306 293 283 283 285

Investeringar 46 113 89 185 67

Moderbolaget (mkr) 2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning 426 411 396 407 410

Resultat efter finansiella poster -55 -81 -72 -83 -118

Balansomslutning 1 449 1 484 1 514 1 457 1 437

Soliditet % 37 35 34 32 29

Avkastning på sysselsatt kapital % -2 -4 -3 -4 -9

Avkastning på eget kapital efter skatt % -11 -16 -19 -18 -27

Antal årstjänster 188 184 180 175 178

Investeringar 35 115 72 77 56

Definitioner: se not 1

Förslag till vinstdisposition  not (29)
Koncernens fria egna kapital uppgår till 310 032 tkr (176 814 tkr).  
Moderbolagets vinstmedel som står till årsstämmans förfogande är följande:

Balanserat resultat  164 681 926 kr 

Årets resultat  19 106 181 kr 

Summa  183 788 107 kr 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
I ny räkning överförs  183 788 107 kr 

 183 788 107 kr 
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Resultaträkning

(TKR)        KONCERNEN        MODERBOLAGET

  not 2016 2015 2016 2015

Nettoomsättning  (2,3) 876 399 842 894 425 394 411 295 

Övriga intäkter 338 408 197 97 

876 737 843 302 425 591 411 392 

Rörelsens kostnader 

Produktionskostnader  (3) -221 263 -298 456 -161 002 -203 168 

Övriga externa kostnader  (3, 4, 5) -132 082 -130 291 -59 292 -58 646 

Personalkostnader  (6, 7, 8) -215 746 -188 185 -137 037 -113 033 

Avskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar  (9, 14) -156 928 -163 524 -102 846 -97 680 

-726 019 -780 456 -460 177 -472 527 

Resultatandelar i intresseföretag  (10) 5 570 1 293 – – 

Rörelseresultat 156 288 64 139 -34 586 -61 135 

Resultat från finansiella poster (11)

Utdelning från intresseföretag  –  –    – 500 

Ränteintäkter  4 152 419 5 173 1 539 

Räntekostnader  -25 925 -20 486 -25 737 -22 338 

-21 773 -20 067 -20 564 -20 299 

Resultat efter finansiella poster 134 515 44 072 -55 150 -81 434 

Bokslutsdispositioner  (12) – – 79 644 87 766 

Resultat före skatt 134 515 44 072 24 494 6 332 

Skatt på årets resultat  (13) -28 952 -9 634 -5 387 -1 360 

Årets resultat 105 563 34 438 19 107 4 972 
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TILLGÅNGAR (TKR)        KONCERNEN        MODERBOLAGET

  not 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar  

Balanserade utgifter för dataprogram  (14) 38 966 43 336 38 966 43 336 

38 966 43 336 38 966 43 336 

Materiella anläggningstillgångar  (14) 

Byggnader och mark 472 978 494 443 371 054 389 788 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 930 110 1 016 668 417 390 462 821 

Inventarier, verktyg och installationer 110 152 115 286 82 242 91 148 

Pågående nyanläggningar 118 359 112 179 111 709 101 806 

Summa materiella anläggningstillgångar 1 631 600 1 738 576 982 395 1 045 563 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i koncernföretag  (15)  –     –    170 170 

Andelar i intresseföretag  (16) 39 853 58 283  –    –    

Fordringar hos koncernföretag –  –    23 833 29 330 

Fordringar hos intresseföretag 10 000 15 000  –    15 000 

Uppskjuten skattefordran 3 116 3 103 –  –    

Summa finansiella anläggningstillgångar 52 969 76 386 24 003 44 500 

Summa anläggningstillgångar 1 723 535 1 858 298 1 045 364 1 133 399 

Omsättningstillgångar 

Varulager  (17) 

Råvaror och förnödenheter 9 355 7 756 4 026 3 615 

Summa varulager 9 355 7 756 4 026 3 615 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 97 253 96 654 38 288 29 924 

Fordringar koncernföretag  –     –    216 951 234 650 

Fordringar intresseföretag 4 097 5 623 393 149 

Aktuella skattefordringar  –    –-    1 233  –    

Övriga fordringar 63 621 1 251 23 108 1 166 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  (18) 49 242 58 283 39 119 31 802 

Summa kortfristiga fordringar 214 213 161 811 319 092 297 691 

Kassa, bank  (19) 286 149 142 416 80 504 49 140 

Summa omsättningstillgångar 509 717 311 983 403 622 350 446 

SUMMA  TILLGÅNGAR 2 233 252 2 170 281 1 448 986 1 483 845 

Balansräkning
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EGET KAPITAL OCH SKULDER (TKR)        KONCERNEN        MODERBOLAGET

  not 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Eget kapital  

Aktiekapital (33 000 aktier) 33 000 33 000 

Annat eget kapital 555 786 521 348 

Årets resultat 105 563 34 438 

Summa eget kapital 694 349 588 786 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital (33 000 aktier) 33 000 33 000 

Reservfond  5 412 5 412 

Summa bundet eget kapital 38 412 38 412 

Fritt eget kapital

Annat eget kapital 164 682 159 710 

Årets resulat 19 107 4 972 

Summa fritt eget kapital 183 789 164 682 

Summa eget kapital 222 201 203 094 

Obeskattade reserver  (20) 393 906 413 550 

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner  (21) 101 656 90 330 95 382 84 352 

Uppskjutna skatteskulder  (22) 106 840 110 137 – –

Övriga avsättningar  (23) 272 962 314 609 272 962 314 609 

Summa avsättningar 481 458 515 076 368 344 398 961 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut  (24) 804 165 884 164 350 000 390 000 

Summa långfristiga skulder 804 165 884 164 350 000 390 000 

Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut  (24) 70 000 49 941 30 000 10 000 

Leverantörsskulder 55 298 42 716 33 148 25 988 

Skulder till koncernföretag – – 2 305 850 

Skulder till intresseföretag 229 138 187 138 

Aktuella skatteskulder 28 929 12 800 – 6 436 

Övriga skulder 50 145 21 416 18 991 2 853 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  (25) 48 679 55 244 29 904 31 975 

Summa kortfristiga skulder 253 280 182 255 114 535 78 240 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 233 252 2 170 281 1 448 986 1 483 845 
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BELOPP I TKR        Aktiekapital   Annat eget 
kapital inkl. 

årets resultat     

Summa  
eget kapital

Koncern

Utgående balans 2015-12-31 33 000 555 786 588 786

Årets resultat 105 563 105 563

Utgående balans 2016-12-31 33 000 661 349 694 349

I annat eget kapital ingår kapitalandelsfond 17 805 tkr ( 34 805 tkr).

BELOPP I TKR Aktiekapital Reservfond   Balanserad 
vinst inkl. årets 

resultat     

Summa  
eget kapital

Moderbolag

 Utgående balans 2015-12-31 33 000 5 412 164 682 203 094 

 Årets resultat 19 107 

 Utgående balans 2016-12-31 33 000 5 412 164 682 222 201 

Förändring av eget kapital
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(TKR)        KONCERNEN        MODERBOLAGET

   2016-01-01 2015-01-01 2016-01-01 2015-01-01

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

DEN LÖPANDE  VERKSAMHETEN 

Rörelseresultat 156 288 64 139 -34 586 -61 135 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: 

Avskrivningar och avsättningar 156 928 163 524 102 846 97 680 

Erhållen ränta  4 152 419 5 173 1 539 

Erlagd ränta -25 925 -20 486 -25 737 -22 338 

Resultat avyttring materiella anläggningstillgångar – – – –

Nedskrivning av aktier i intressebolag -5 000 – – 500 

Resultatandelar i intresseföretag -5 570 -1 293 – –

Betald skatt -17 743 -23 001 -13 056 -17 863 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 263 130 183 302 34 640 -1 617 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

Förändring av varulager -1 599 -866 -411 1 410 

Förändring av fordringar -50 793 36 190 -20 168 25 972 

Förändring av kortfristiga skulder 54 896 -26 052 42 731 -32 533 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 265 634 192 574 56 792 -6 768 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i materiella anläggningstillgångar -45 581 -115 965 -35 308 -97 790 

Investering i immateriella anläggningstillgångar – -16 902 – -16 902 

Förändring av fin. anl. tillgångar 29 000 -4 978 20 497 35 400 

Utdelning från intresseföretag – 500 – –

Återbetalning lån 5 000 5 000 – –

Försäljning av anläggningstillgångar – 1 678 – –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 581 -130 667 -14 811 -79 292 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Koncernbidrag – – 60 000 90 000 

Utdelning – – – –

Förändring av avsättningar exkl. skatter – – – –

Förändring av finansiella skulder -110 320 -30 583 -70 617 11 918 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -110 320 -30 583 -10 617 101 918 

Årets kassaflöde 143 733 31 324 31 364 15 858 

Likvida medel från årets början 142 416 111 092 49 140 33 282 

Likvida medel vid årets slut 286 149 142 416 80 504 49 140 

Kassaflödesanalys
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Noter & kommentarer

Belopp i tusen kronor (tkr) där annat ej anges. 
Belopp inom parentes anger föregående års värde.

Allmänt
Från och med 2014 tillämpar koncernen och moderbo-
laget årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättande av 
sina finansiella rapporter. Principerna är oförändrade 
mot föregående år.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de 
dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt 
innehar mer än 50 % av rösterna eller på annat sätt har 
ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är 
upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att 
eget kapital som fanns i dotterföretagen vid förvärvs-
tidpunkten elimineras i sin helhet. I koncernens eget 
kapital ingår härigenom endast den del av dotterföre-
tagens eget kapital som tillkommit efter förvärvet. 
Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver delas 
upp i eget kapital och uppskjuten skatteskuld. Upp-
skjuten skatt hänförliga till årets bokslutsdispositioner 
ingår i årets resultat. Den uppskjutna skatteskulden 
har redovisats som avsättning medan resterande del 
tillförts koncernens eget kapital. Uppskjuten skatt i 
obeskattade reserver har beräknats till 22%.

Not 1 Redovisningsprinciper 

Intresseföretag
Intresseföretag är de företag där koncernen har ett 
betydande men inte bestämmande inflytande, vilket i 
regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20% 
och 50% av rösterna. Innehav i intresseföretag redo-
visas enligt kapitalandelsmetoden och värderas inled-
ningsvis till anskaffningsvärde. Koncernens redovisade 
värde på innehav i intresseföretag inkluderar good-
will som identifieras vid förvärvet, netto efter avskriv-
ningar och eventuella nedskrivningar. Koncernens 
andel av resultat som uppkommit i intresseföretaget 
efter förvärvet redovisas i resultaträkningen. Ackumu-
lerade förändringar efter förvärvet redovisas i koncer-
nen som ändring av innehavets redovisade värde.

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

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats  
till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan..

Intäktsredovisning
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas  
i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och  
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
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Egenutvecklade immateriella  
anläggningstillgångar
Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiverings-
modellen som immateriell anläggningstillgång då 
följande kriterier är uppfyllda:
   

• det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att  
färdigställa tillgången   

• avsikt och förutsättning finns att sälja eller  
använda tillgången   

• det är troligt att tillgången kommer att generera 
intäkter eller leda till kostnadsbesparingar  

• utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt  
 

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immate-
riell tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter 
som krävs för att tillgången ska kunna användas på 
det sätt som företagsledningen avsett.  

Materiella och immateriella  
anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar är 
redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för 
planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning 
av tillgångarnas nyttjandeperiod. 

Följande avskrivningstider används för planenlig  
avskrivning:

Antal år
Balanserade utvecklingsutgifter 10
Byggnader 
Avfallskraftvärmeverk 20-100
Förvaltningsfastighet 20-100
Markanläggningar
Markanläggningar 20
Markinventarier 20-100
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Maskindelar avfallskraftvärmeverk 15
Transportmedel 7
Övriga maskiner och andra tekniska anläggningar 10
Inventarier, verktyg och installationer
Maskininventarier 10
Övriga inventarier, verktyg och installationer 5
Datorer 3

Koncernmässigt övervärde på byggnader skrivs av på 
10 år.

Skillnaden mellan ovannämnda avskrivningar och 
skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i moder-
bolaget och i enskilda dotterbolag som ackumulerade 
överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.  

Leasing
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller 
operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de 
ekonomiska riskerna och förmånerna förknippade med 
leasingobjektet i all väsentlighet har förts över till lea-
singtagaren. I annat fall är det fråga om operationell 
leasing. Leasingavgiften för operationella leasingavtal 
fördelas linjärt över leasingperioden. För finansiella 
leasingavtal redovisas den leasade tillgången initialt i 
balansräkningen med en motsvarande skuld för fram-
tida leasingavgifter. Tillgången skrivs av på samma 
sätt som för motsvarande tillgångar som ägs av bola-
get. Betalda leasingavgifter redovisas som amortering 
och räntebetalning.   

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

Inkomstskatter
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt 
och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträk-
ningen, förutom i de fall den avser poster som redovisas 
direkt i eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas med 
tillämpning av den skattesats som har beslutats eller 
aviserats per balansdagen vilken för närvarande är 22%.

Uppskattningar och bedömningar
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden 
om framtiden. Dessa uppskattningar kommer inte 
alltid motsvara det verkliga resultatet. De uppskatt-
ningar och antaganden som kan komma leda till risk 
för väsentliga justeringar i redovisade värden för till-
gångar och skulder är främst värdering av framtida 
kostnader för att sluttäcka nuvarande deponi samt 
efterbehandlingskostnader för samtliga deponier.
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Nedskrivningar
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande 
en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. 
Överstiger tillgångens bokförda värde återvinnings-
värdet skrivs tillgången ner till detta värde. Återvin-
ningsvärdet definieras som det högsta av marknads-
värdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras 
som nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar 
som tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas 
över resultaträkningen.   

Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan 
anses ha en förpliktelse som ett resultat av en inträffad 
händelse och det är sannolikt att utbetalningar kom-
mer att krävas för att  fullgöra förpliktelsen. En förut-
sättning är att det går att göra en tillförlitlig uppskatt-
ning av det belopp som ska utbetalas.

Fordringar 
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde 
och det belopp varmed de beräknas inflyta.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Kortfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta 
har upptagits till balansdagens kurs. 

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaff-
ningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Vid bestäm-
mande av anskaffningsvärdet har först-in-först-ut-
principen tillämpats.

Ersättning till anställda – pensioner
Koncernens pensionsplaner för ersättning efter avslu-
tad anställning omfattar både avgiftsbestämda och för-
månsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda 
planer betalar företaget fastställda avgifter till en sepa-
rat juridisk enhet. När avgiften är betald har företaget 
inga ytterligare förpliktelser. Avgiften redovisas som 
kostnad i takt med att pensionen tjänas in. I förmåns-
bestämda planer beräknas skulden och avgiften med 
hänsyn till bland annat bedömda framtida löneök-
ningar och inflation. Auktuariella vinster och förluster 
redovisas i resultaträkningen när de uppkommer.

Redovisning av derivatinstrument
Ränteswappar används i säkringssyfte för att uppnå 
önskad räntebindning i låneportföljen. Derivat redo-
visas inte i balansräkningen under avtalens löptid. 
Intäkter och kostnader hänförliga till derivatinstru-
ment nettoredovisas under räntekostnader. Koncernen 
tillämpar anskaffningsvärdemetoden vid redovisning 
av finansiella instrument.

Nyckeltalsdefinitioner
Avkastning på eget kapital efter skatt
Resultat efter finansiella poster med avdrag för skatt 
på årets resultat dividerat med genomsnittligt justerat 
eget kapital.    
    
Avkastning på sysselsatt kapital   
Resultat efter finansiella poster med tillägg för  
räntekostnader dividerat med genomsnittlig balans-
omslutning med avdrag för genomsnittligt icke  
räntebärande skulder.

Balanslikviditet    
Omsättningstillgångar och outnyttjad del av krediter i 
förhållande till kortfristiga skulder.

Justerat eget kapital
I moderbolaget definieras justerat eget kapital, som eget 
kapital med tillägg av obeskattade reserver korrigerade 
för uppskjuten skatt. I koncernens balansräkning elimi-
neras bolagens obeskattade reserver varefter en fördel-
ning sker på eget kapital och uppskjuten skatt.

Soliditet    
Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen.
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning

KONCERNEN MODERBOLAGET

2016 2015 2016 2015

Avfallshantering, avgifter 407 470 387 273 197 938 194 543 

Energileveranser 309 384 337 852 110 758 140 985 

Försäljning av material 52 212 57 402 23 643 19 232 

Övriga försäljningsintäkter 107 333 60 367 93 055 56 535 

Summa 876 399 842 894 425 394 411 295 

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Av årets försäljning avser 8 % (9) försäljning till andra koncernföretag.
Av årets inköp avser 7 % (6) inköp från andra koncernföretag. 

Not 4 Leasingavgifter

Operationell leasing inkl hyra för lokal. 

KONCERNEN MODERBOLAGET

2016 2015 2016 2015

Leasingavgifter

Lokalhyra 13 332 3 413 

Inventarier linje 4 – – 39 940 39 484 

Övriga leasingavgifter 1 039 956 768 676 

Summa 1 039 956 54 040 43 573 

Återstående leasingavgifter förfaller till betalning:

KONCERNEN MODERBOLAGET

2016 2015 2016 2015

Inom 1 år 1 039 956 48 379 48 288 

Inom 2 till 5 år 1 039 1 912 191 269 191 475 

Senare än 5 år – – 111 746 159 059 

Summa 2 078 2 868 351 394 398 821 

Not 5 Arvode och kostnadsersättning revisorer

KONCERNEN MODERBOLAGET

2016 2015 2016 2015

Malmö stad 

Revisionsuppdrag 61 56 61 56

Mazars SET Revisionsbyrå  AB

Revisionsuppdrag 426 464 281 241 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag – –

Skatterådgivning – –

Övriga uppdrag 265 161 265 159 

Summa 752 625 607 456 
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Not 6 Medelantalet anställda

KONCERNEN MODERBOLAGET

2016 2015 2016 2015

Antal anställda 306 293 188 184 

Varav kvinnor 32% 30% 36% 34%

Varav män 68% 70% 64% 66%

Könsfördelning:

Fördelningen mellan kvinnor och män i företagets styrelse:

Kvinnor 3 3 3 3 

Män 10 10 10 10 

Fördelningen mellan kvinnor och män i företagsledningen:

Kvinnor 3 3 3 3 

Män 6 4 6 4 

Not 7 Löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt övriga personalrelaterade kostnader

KONCERNEN MODERBOLAGET

2016 2015 2016 2015

Löner och ersättningar:

Till VD och styrelser 3 023 2 947 2 108 2 051 

Till övriga anställda 124 212 122 694 75 473 74 056 

Sociala kostnader 78 395 52 943 53 254 31 285 

Summa löner, ersättningar och sociala kostnader 205 630 178 584 130 835 107 392 

Övriga personalrelaterade kostnader 10 836 10 384 6 922 6 424 

Summa 216 466 188 968 137 757 113 816 

Moderbolagets pensionskostnader uppgår till 23 558 tkr (6 344) och ingår i posten sociala kostnader ovan. 
Av dessa avser 1 727 tkr (638) bolagets nuvarande VD. 
Bolagets utestående pensionsförpliktelser till tidigare VD uppgår till 11 715 tkr (11 167).

Koncernens pensionskostnader uppgår till 31 229 tkr (11 470) och ingår i posten sociala kostnader ovan. 
Av dessa avser 1 727 tkr (638) bolagens VD. 
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till tidigare VD och dotterbolags VD uppgår till 17 816 tkr (16 981).

Not 8 Avtal om avgångsvederlag

För VD i moderbolaget samt dotterbolaget Sysav Industri AB gäller en uppsägningstid på 6 månader. Vid uppsägning från 
bolagets sida har VD, utöver uppsägningslön för 6 månader, rätt till avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner.  
För dotterbolaget Sysav Utveckling AB kan VD:s avgångsvederlag, inkl. uppsägningslön, motsvara högst 18 månadslöner.
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Not 9 Planenliga avskrivningar

KONCERNEN MODERBOLAGET

2016 2015 2016 2015

Planenliga avskrivningar av:

Immateriella anl tillgångar 4 370 364 4 370 364 

Byggnader 13 113 10 248 10 401 10 346 

Markanläggningar 10 685 10 701 10 666 10 691 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 106 104 123 806 60 861 58 641 

Inventarier, verktyg och installationer 22 658 18 405 16 548 17 638 

Summa 156 928 163 524 102 846 97 680 

Not 10 Resultatandelar i intresseföretag

KAPITAL- OCH RÖST-
RÄTTSANDELAR (%)

RESULTAT EFTER  
FINANSIELLA POSTER

2016 2015

PULS-Planerad Underhållsservice AB 50 5 333 2 926 

PULS-ISAB Relining i Skandinavien AB 25 – 2 389 

ÅGAB Syd AB 40 2 051 -253 

Sydskånes Energikonsult AB, SYSEK 25 – -196 

KS Recycling AB 50 -3 846 -3 974 

Carl F AB 25 2 032 401 

Summa 5 570 1 293 

Samtliga andelar i intressebolagen är sålda till Sysav Industri, till bokfört värde. 
Under året har Sysav Industri sålt sina andelar i PULS-Planerad Underhållsservice AB. 

Not 11 Finansiella poster

KONCERNEN MODERBOLAGET

2016 2015 2016 2015

Resultat från andelar i intresseföretag
Utdelning – 500

Summa – 500

Ränteintäkter

Ränteintäkter från dotterbolag – – 1 031 1 199 

Övriga ränteintäkter 4 152 419 4 142 340 

Summa 4 152 419 5 173 1 539 

Räntekostnader

Räntekostnader pensionsskuld 629 683 629 683 

Övriga räntekostnader 25 296 19 803 25 108 21 655 

Summa 25 925 20 486 25 737 22 338 
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Not 12 Bokslutsdispositioner

KONCERNEN MODERBOLAGET

2016 2015 2016 2015

Skillnader mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar  
enligt plan – – 19 644 -2 234 

Erhållna koncernbidrag – – 60 000 90 000 

Summa – – 79 644 87 766 

Not 13 Skatt på årets resultat

KONCERNEN MODERBOLAGET

2016 2015 2016 2015

Aktuell skatt -32 264 -11 046 -5 387 -1 360 

Uppskjuten skatt 3 312 1 412 – –

Summa -28 952 -9 634 -5 387 -1 360 

Redovisad skatt

Redovisat resultat före skatt 134 515 44 072 24 494 6 332 

Skatt enl. gällande skattesats, 22 % -29 593 -9 696 -5 389 -1 393 

Avstämning av redovisad skatt

Ej avdragsgilla kostnader  -2 342 -901 -403 -441 

Ej skattepliktiga intäkter 6 456 511 405 474 

Effekt på skattemässiga avskrivningar 23 277 – –

Ej värderade underskottsavdrag -3 496 174 – –

Effekt av utnyttjade tidigare ej värderade underskottsavdrag – – – –

Summa -28 952 -9 634 -5 387 -1 360 

Not 14 Immateriella- och materiella anläggningstillgångar

KONCERNEN MODERBOLAGET

Immateriella anläggningstillgångar 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Dataprogram

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 43 700 26 798 43 700 26 798 

Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar – 16 902 – 16 902 

Summa 43 700 43 700 43 700 43 700 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -364 – -364 –

Avyttring och utrangering – – – –

Årets avskrivning enligt plan -4 370 -364 -4 370 -364 

Summa -4 734 -364 -4 734 -364 

Redovisat värde vid årets slut 38 966 43 336 38 966 43 336 
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Not 14 forts.

KONCERNEN MODERBOLAGET

Materiella anläggningstillgångar 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Byggnader

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 491 660 491 663 347 716 347 719 

Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar – -3 – -3 

Summa 491 660 491 660 347 716 347 716 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -202 971 -192 723 -119 686 -109 340 

Avyttring och utrangering – – – –

Årets avskrivning enligt plan -13 113 -10 248 -10 401 -10 346 

Summa -216 084 -202 971 -130 087 -119 686 

Redovisat värde vid årets slut 275 577 288 690 217 629 228 030 

KONCERNEN MODERBOLAGET

Markanläggningar 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 225 542 219 897 218 942 213 479 

Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 2 328 5 645 2 328 5 463 

Summa 227 870 225 542 221 270 218 942 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -90 107 -79 406 -83 780 -73 090 

Avyttring och utrangering – – – –

Årets avskrivning enligt plan -10 685 -10 701 -10 666 -10 690 

Summa -100 792 -90 107 -94 446 -83 780 

Redovisat värde vid årets slut 127 078 135 434 126 824 135 162 

KONCERNEN MODERBOLAGET

Mark 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 70 319 70 319 26 596 26 596 

Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 5 – 5 –

Redovisat värde vid årets slut 70 324 70 319 26 601 26 596 

Summa byggnader och mark 472 978 494 444 371 054 389 788 
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Not 14 forts.

KONCERNEN MODERBOLAGET

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 2 298 782 2 244 927 1 141 131 1 096 969 

Omföring mellan investeringsgrupperna – – – –

Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 19 548 55 813 15 430 44 162 

Avyttring och utrangering – -1 957 – 0 

Summa 2 318 330 2 298 782 1 156 561 1 141 131 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -1 282 115 -1 158 589 -678 310 -619 669 

Omföring mellan investeringsgrupperna – – – –

Avyttring och utrangering – 280 – –

Årets avskrivning enligt plan -106 105 -123 805 -60 861 -58 641 

Summa -1 388 220 -1 282 115 -739 171 -678 310 

Redovisat värde vid årets slut 930 110 1 016 668 417 390 462 821 

KONCERNEN MODERBOLAGET

Inventarier, verktyg och installationer 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 472 719 421 348 391 530 346 550 

Omföring mellan investeringsgrupperna – – – –

Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 17 524 51 371 7 642 44 980 

Avyttring och utrangering – – – –

Summa 490 243 472 719 399 172 391 530 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -357 432 -339 027 -300 382 -282 744 

Omföring mellan investeringsgrupperna – – – –

Avyttring och utrangering – – – –

Årets avskrivning enligt plan -22 659 -18 405 -16 548 -17 638 

Summa -380 091 -357 432 -316 930 -300 382 

Redovisat värde vid årets slut 110 152 115 286 82 242 91 148 

KONCERNEN MODERBOLAGET

Pågående nyanläggningar 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 112 179 109 040 101 806 98 619 

Årets investeringar 45 184 128 493 34 982 110 317 

Omfört till maskiner, inventarier, verktyg och installationer -39 004 -125 353 -25 079 -107 130 

Redovisat värde vid årets slut 118 359 112 179 111 709 101 806 
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Not 15 Andelar i koncernföretag

KAPITAL- OCH 
RÖSTRÄTTS-

ANDELAR (%)
ANTAL  

ANDELAR

BOKFÖRT 
VÄRDE  

2016-12-31

Sysav Industri AB 100 1 000 120 

Sysav Utveckling AB 100 1 000 50 

Utgående balans 170 

2016 2015
Ingående anskaffningsvärde 170 170 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 170 170 

Uppgifter om dotterbolagens organisationsnummer och säte: 

Organisationsnummer Säte

Sysav Industri AB 556474-8803 Malmö

Sysav Utveckling AB 556289-5978 Malmö

Not 16 Andelar i intresseföretag

Aktierna i intressebolagen har sålts till Sysav Industri till bokfört värde.
I koncernen sker värdering av intresseföretags aktier enligt redovisningsprinciper angivna i not 1.

KAPITAL- 
OCH RÖST-

RÄTTS-
ANDELAR (%)

ANTAL  
ANDELAR

BOKFÖRT 
VÄRDE  I 

KONCER-
NEN

2016-12-31

ÅGAB Syd AB 40 2 000 9 836 

KS Recycling AB 50 35 000 3 084 

Carl F AB 25 2 500 26 933 

Utgående balans 39 853 

Not 17 Varulager

Varulagret består av återvinningsmaterial, reservdelar samt produktemballage vid bolagens anläggningar.  
Värdering har gjorts till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. 
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Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

KONCERNEN MODERBOLAGET

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Förutbetalda kostnader 35 859 42 011 32 855 18 541 

Upplupna intäkter 13 383 16 272 6 264 13 261 

Utgående balans 49 242 58 283 39 119 31 802 

Not 19 Kassa, bank, checkräkningskredit

Moderbolagets beviljade checkräkningskredit uppgår till 100 Mkr (100).
Utnyttjad checkkredit per 2016-12-31 uppgick till 0 Mkr (0) i moderbolaget. 

Not 20 Obeskattade reserver

MODERBOLAGET

2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade avskrivningar utöver plan:

Maskiner och inventarier 393 612 413 256 

Markanläggningar 294 294 

Utgående balans 393 906 413 550 

Obeskattade reserver uppdelas i koncernen i uppskjuten skatteskuld respektive eget kapital.

Not 21 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

KONCERNEN MODERBOLAGET

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Ingående balans 90 330 93 030 84 352 86 488 

Ökning av skulden, ränta 604 683 629 683 

Ökning/minskning av skulden, personalkostnad 10 722 -3 383 10 401 -2 819 

Utgående balans 101 656 90 330 95 382 84 352 

Not 22 Avsättningar för skatt

KONCERNEN MODERBOLAGET

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Ingående balans 110 137 108 447 – –

Förändring via resultaträkningen -3 297 1 690 – –

Ändrad skattesats – – – –

Utgående balans 106 840 110 137 – –

Koncernens uppskjutna skatteskuld avser i sin helhet uppskjuten skatt på temporära skillnader i materiella anläggningstillgångar.
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Not 23 Övriga avsättningar

KONCERNEN MODERBOLAGET

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Ingående balans 314 609 290 555 314 609 290 555 

Avsättning för hantering av lakvatten och topptäckning  
av avslutade deponier -41 997 24 162 -41 997 24 162 

Avsättning för återställning av upplag 350 -108 350 -108 

Utgående balans 272 962 314 609 272 962 314 609 

Avsättning har gjorts för att täcka framtida kostnader för hantering av lakvatten och topptäckning av avslutade deponier och 
för återställning av avfallsupplag vid avslutad deponering. Avsättningarna är anpassade till och beräknade utifrån det nya  
EG-direktivet 1999/31 om ”Deponering av avfall”. Direktivet innebär att avsättningarna grundar sig på en 30-årig tidshorisont 
efter avslutad sluttäckning.

Not 24 Långfristiga skulder

KONCERNEN MODERBOLAGET

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Förfallotidpunkt:

Inom ett år från balansdagen 70 000 49 941 30 000 10 000 

Mellan två till fem år från balansdagen 326 999 299 764 160 000 140 000 

Senare än fem år från balansdagen 477 166 584 400 190 000 250 000 

Utgående balans 874 165 934 105 380 000 400 000 

Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 3,1 år (3,7) och den genomsnittliga effektiva 
räntan uppgår till 1,98 % (2,32). Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgår till 8,1 år (9,3).    

För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswapar. Vid 
årsskiftet bestod instrumenten av fyra avtal om sammanlagt 600 MSEK.    

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

KONCERNEN MODERBOLAGET

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Semesterlöneskuld 12 827 12 205 7 846 7 550 

Sociala kostnader 6 934 6 104 5 419 4 757 

Upplupen ränta 10 576 10 539 10 576 10 539 

Hantering farligt avfall 1 792 1 958 – –

Förutbetalda intäkter – 100 – –

Övriga poster 16 550 24 338 6 063 9 129 

Utgående balans 48 679 55 244 29 904 31 975 

Övriga upplysningar

Not 26 Ställda säkerheter

Redovisade värdet i koncernen på den leasade maskinen. Köpt med äganderättsförbehåll 480 000 tkr (520 000).

Not 27 Eventualförpliktelser

Garantiförbindelser för samtliga ÅVC (hos Länsstyrelsen)  130 395 och Malmö Jaktskyttecenter (hos Naturvårdsverket)  1 500.
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Not 28 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Under första halvåret kommer ett mycket stort fokus ligga på att ta över insamlingsansvaret för Lomma, Svedala och Kävlinge.  
I början av året väntas dom angående tillståndet för utsläpp av vatten för Spillepengs avfallsanläggning. I skrivande stund har 
domen ankommit och visar att vi inte längre får leverera lakvatten till VA SYDs avloppsreningsanläggning på Sjölunda utan allt 
lakvatten ska behandlas lokalt. Vidare kommer det att byggas en ny och modern slaggsorteringsanläggning på Spillepeng samt 
en anläggning för askhantering. Denna kommer att medföra en effektivare utsortering av metaller ur bottenaskan samt en för-
bättrad arbetsmiljö och närmiljö för boende. Vidare förväntas en ny slamhantering byggas till SBR-anläggningen på Spillepeng 
och ett kemikalierum på farligt avfallsanläggningar kommer att byggas tillsammans med en uppsamlingsdamm. Även Trelleborgs 
avfallsanläggning skall byggas om.

Bolaget kommer fortsätta att utvecklas uppåt och framåt i avfallshierarkin. Siktet är bland annat inställt på att öka textilåter-
vinning och etablera ett nytt återbrukshus vid Bunkeflo återvinningscentral. Det omtag som gjorts med att utveckla bolagets 
processer kommer att fortgå och etableras under 2017. Vidare kommer arbete ske för ökad internkontroll. Ledarutveck-
lingsprogrammet kommer att slutföras och en omfattande utbildning i hälsofrämjande ledarskap kommer att genomföras för 
samtliga ledare. 

Not 29 Förslag till vinstdisposition

Koncernens fria egna kapital uppgår till 310 032 tkr (176 814 tkr). Moderbolagets vinstmedel som står till årsstämmans  
förfogande är följande:        

Balanserat resultat  164 681 926 kr 

Årets resultat  19 106 181 kr 

Summa  183 788 107 kr 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

I ny räkning överförs  183 788 107 kr 
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag,  
org. nr 5561870410

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen  
och koncernredovisningen för SYSAV, Sydskånes  
avfallsaktiebolag för räkenskapsåret 2016.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och  
koncernredovisningen upprättats i enlighet med  
års redovisningslagen och ger en i alla väsentliga  
avseenden rättvisande bild av moderbolagets och  
koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2016 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncern redovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för moder-
bolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.  
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare  
i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhål-
lande till moderbolaget och koncernen enligt god  
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt  
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat  
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för  
mina uttalanden.

Styrelsens och  
verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredo-
visningen upprättas och att de ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen ansvarar styrelsen och verkställande  
direktören för bedömningen av bolagets och koncer-
nens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, 
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta. 
 
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentlig-
heter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag profes-
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredo-
visningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revi-
sionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig fel-
aktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,  
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.
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• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets 
interna kontroll som har betydelse för min revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprin-
ciper som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redo-
visningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Jag drar också en slut-
sats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om bolagets och kon-
cernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhets-
faktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa upp-
märksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
och koncernredovisningen om den väsentliga osäker-
hetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otill-
räckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras 
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern 
inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och  
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisions-
bevis avseende den finansiella informationen för 
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen 
för att göra ett uttalande avseende koncernredo-
visningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning 
och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensam 
ansvarig för mina uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revi-
sionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de betydande brister i den interna kontrollen som  
jag identifierat.
 
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT 
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har jag även utfört en revision av  
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för SYSAV, Sydskånes avfallsaktiebolag för räkenskaps-
året 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i  
Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare  
i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i för-
hållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt  
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat  
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för  
mina uttalanden.

Styrelsens och  
verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till  
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat 
en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verk-
samhetsart, omfattning och risker ställer på storleken 
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av moderbolagets och koncernens egna kapital, konso-
lideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och  
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta inne-
fattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
ekonomiska situation och att tillse att bolagets orga-
nisation är utformad så att bokföringen, medelsför-
valtningen och bolagets ekonomiska angelägenheter  
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verk-
ställande direktören ska sköta den löpande förvalt-
ningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och 
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga  
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överens -
stäm melse med lag och för att medelsförvaltningen 
ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verk-
ställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till  
någon försummelse som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolags-
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-
sitioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispo-
sitioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed  
i Sverige använder jag professionellt omdöme och  
har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen och för-
slaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på min professionella bedömning med ut-
gångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åt-
gärder och andra förhållanden som är relevanta för 
mitt uttalande om ansvarsfrihet. 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 under-
lagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Malmö den 20 mars 2017

Bengt Fromell
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport
Till årsstämman i Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav

Vi har granskat Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV 
(org.nr 556187-0410) och koncernens verksamhet  
under år 2016. 

Granskningen har avsett verksamhetens innehålls-
mässiga inriktning, omfattning samt den interna 
kontrollens kvalitet. Vi har tagit del av bolagets och 
koncernens ekonomiska rapportering. Granskningen 
har baserats på de beslut fullmäktige och bolags-
stämman fattat och har utförts enligt bestämmelserna  
i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed.

Malmö den 20 mars 2017

Sten Dahlvid
Lekmannarevisor

Bertil Göransson
Lekmannarevisor

Bolagets investeringsprocess har varit föremål för en 
särskild granskning 2016. Granskningsresultatet har 
påvisat förbättringsmöjligheter som har redovisats till 
bolaget i enskild rapport.

Vi bedömer att verksamheten skötts på ett ändamåls-
enligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och att 
den interna kontrollen varit tillräcklig.

Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verk-
ställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte.
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Bolagsstyrning

Sysav är ett aktiebolag bildat i syfte att fullgöra  
ägarkommunernas skyldigheter (återvinning, avfalls-
behandling och deponering) enligt ett gemensamt 
samarbetsavtal mellan ägarna. Sysav ägs av Burlöv,  
Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, 
Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, 
Vellinge och Ystad. 

Till grund för Sysavs verksamhet finns konsortialavtal, 
bolagsordning, ägardirektiv, gällande lagar, förord-
ningar och direktiv samt bolagets vision, övergripande 
mål, kärnvärden och verksamhetspolicy. 

Bolagets uppdrag
Sysav ska vara det ledande återvinnings- och avfalls-
företaget i Sydsverige och medverka i utvecklingen 
mot en långsiktigt hållbar tillväxt genom att erbjuda 
kommuner, företag och andra verksamheter i regionen 
miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter 
inom avfalls- och återvinningsområdet. Målet ska vara 
att maximera återvinningen av material och energi 
samt minimera deponeringen. Verksamheten ska drivas 
enligt affärsmässiga principer inom ramen för de regel-
verk som styr bolagets verksamhet. Sysav ska värna 
om kunderna och erbjuda tjänster och produkter med 
låga priser, god service och leveranssäkerhet samt 
bistå dem med kompetensutveckling inom verksam-
hetsområdet. 

Årsstämman
Sysavs högsta beslutande organ är årsstämman, som 
utgörs av representanter för ägarna. Årsstämman  
utser bolagets styrelse, som ansvarar för organisation 
och förvaltning av bolagets angelägenheter.  
Årsstämman hålls en gång om året, antingen i april 
eller maj månad.

Bolaget och dess säte
Bolaget har sitt säte i Malmö kommun.

Styrelse
Bolagets styrelse består av lägst nio och högst elva 
ledamöter samt lägst nio och högst tolv suppleanter. 
Styrelsen väljs på ordinarie årsstämma för tiden fram 
till nästa ordinarie årsstämma.

      

Sysavs kretsloppsplan
Sysavs kretsloppsplan anger inriktningen för avfalls-
hanteringen för både Sysav och ägarkommunerna 
under en femårsperiod och ligger till grund för plane-
ringen av verksamheten.

VD och ledningsgrupp
Sysavs VD verkställer de beslut som årsstämma och 
styrelse fattar. VD fattar beslut om investeringar, 
personal, organisationens uppbyggnad, budget och 
annat som är av principiell art för Sysav enligt 
VD-uppdraget från styrelsen. 
Koncernledningsgruppen är ett organ för information, 
planering och strategiska överväganden inom Sysav, 
med VD som ordförande. 

Verksamhetssystem
Sysav inklusive dotterbolag har sedan hösten 2009 ett 
lättillgängligt integrerat verksamhetsledningssystem 
och är miljöcertifierat enligt ISO 14001, kvalitetscerti-
fierat enligt ISO 9001 och arbetsmiljöcertifierat enligt 
OHSAS 18001. Sysav innehar därmed ett trippelcertifikat.

Fördelning av aktiekapital inom  

Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav

Kommun
Andel 

%
Aktiekapi-
tal kronor

Antal 
aktier

Burlöv 3,50 1 154 000 1 154

Kävlinge 3,85 1 270 000 1 270

Lomma 3,50 1 154 000 1 154

Lund 15,38 5 076 000 5 076

Malmö 45,98 15 174 000 15 174

Staffanstorp 3,32 1 094 000 1 094

Svedala 3,85 1 270 000 1 270

Trelleborg 7,52 2 482 000 2 482

Vellinge 4,02 1 326 000 1 326

Ystad 2,84 936 000 936

Skurup 1,42 468 000 468

Sjöbo 1,42 468 000 468

Simrishamn 1,95 643 000 643

Tomelilla 1,47 485 000 485

Summa 100,00 33 000 000 33 000

33 000 aktier à 1 000 kr
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Flerårsöversikt koncernen

(TKR OM INTE ANNAT ANGES)

Ur resultaträkningen 2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning 876 399 842 894 816 586 820 298 796 467

Resultat efter finansiella poster 134 515 44 072 28 339 46 837 56 654

Skatt på årets resultat -28 952 -9 634 -7 063 9 425 -12 383

Årets resultat 105 563 34 438 21 276 56 262 44 271

Ur balansräkningen

Anläggningstillgångar 1 723 535 1 858 298 1 886 758 1 926 699 1 266 116

Omsättningstillgångar 509 717 311 983 315 983 290 358 324 677

Summa tillgångar 2 233 252 2 170 281 2 202 741 2 217 057 1 590 793

Bundet eget kapital – – – – 401 480

Fritt eget kapital 694 349 588 786 554 347 543 071 101 543

Långfristiga skulder och avsättningar 1 285 623 1 399 240 1 428 133 1 468 212 917 576

Kortfristiga skulder 253 280 182 255 220 261 205 774 170 194

Summa eget kapital och skulder 2 233 252 2 170 281 2 202 741 2 217 057 1 590 793

Balanslikviditet 2,0 1,7 1,4 1,4 2,7

Soliditet 31% 27% 25% 24% 32%

Ur kassaflödesanalysen

Kassaflöden från den löpande verksamheten 265 634 192 574 159 218 271 781 139 222

Kassaflöden från investeringsverksamheten -11 581 -130 667 -132 845 -180 945 -60 897

Kassaflöden från finansieringsverksamheten -110 320 -30 583 -43 826 -99 256 -58 473

Årets kassaflöde 143 733 31 324 -17 453 -8 420 19 852

Personal

Löner och ersättningar 127 235 125 641 123 269 113 354 108 941

Sociala kostnader 78 395 52 943 48 300 56 398 52 069

Antal årstjänster 306 293 283 283 285

Taxa

Hushållsavfall, kr/ton 680 680 680 680 680

Industriavfall, kr/ton 0–2 000 0–2 000 0–2 000 0–2 000 0–2 000
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Resultat- och balansräkning i sammandrag för Sysav Industri AB

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (TKR)

2016 2015
Omsättning 506 947 478 099 
Rörelsens kostnader -321 618 -339 581 
Rörelseresultat 185 329 138 518 

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intressebolag 22 500  -    
Ränteintäkter 7 74 
Räntekostnader -1 182 -12 761 

Resultat efter finansiella poster 206 654 125 831 

Bokslutsdispositioner -65 983 -95 227 
Resultat före skatt 140 671 30 604 

Skatt på årets resultat -26 583 -9 406 
Årets resultat 114 088 21 198 

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (TKR)

Tillgångar 2016-12-31 2015-12-31
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 169 206 173 013
Finansiella anläggningstillgångar 32 048 23 548
Summa anläggningstillgångar 201 254 196 561

Omsättningstillgångar
Varulager 5 329 4 141
Kortfristiga fordringar 111 370 98 563
Kassa, bank 200 283 87 270
Summa omsättningstillgångar 316 982 189 974

Summa tillgångar 518 236 386 535

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital 120 120
Fritt eget kapital 137 292 23 204
Summa eget kapital 137 412 23 324

Obeskattade reserver 26 670 20 687
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 14 313 14 605
Summa avsättningar 14 313 14 605

Långfristig skuld till koncernföreg 29 330 29 330
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 21 557 16 057
Skulder till koncernföretag 211 453 234 650
Skulder till intressebolag 42 –
Skatteskuld 28 929 6 739
Övriga kortfristiga skulder 48 530 41 143
Summa kortfristiga skulder 310 511 298 589

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 518 236 386 535
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Resultat- och balansräkning i sammandrag för Sysav Utveckling AB

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (TKR)

2016 2015

Nettoomsättning 6 461 4 702 

Rörelsens kostnader -6 426 -4 662 

Rörelseresultat 35 40 

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 3 5 

Räntekostnader -37 -41 

Resultat efter finansiella poster 1 4 

Bokslutsdispositioner – –

Resultat före skatt 1 4

Skatt på årets resultat -1 -4

Årets resultat – –

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (TKR)

Tillgångar 2016-12-31 2015-12-31

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 3 007 1 433

Kassa, bank 5 362 6 006

Summa omsättningstillgångar 8 369 7 439

SUMMA TILLGÅNGAR 8 369 7 439

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 100 100

Fritt eget kapital – –

Summa eget kapital 100 100

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 6 274 5 978

Summa avsättningar 6 274 5 978

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 593 671

Övriga kortfristiga skulder 1 402 690

Summa kortfristiga skulder 1 995 1 361

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 369 7 439
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GRI Index
GRI, eller Global Reporting Initiative, är riktlinjer för hållbarhetsredovisningar som används för att visa hur verk-
samheten presterade under året inom ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Sysavs års- och hållbarhets-
redovisning 2016 följer i stora drag GRI version G4 och nedan finns ett index med sidhänvisningar till de indika-
torer som redovisningen tar upp.

GRI-indikator Sida

VD:s ord G4-1 7

Risker och möjligheter G4-2 30-33

Organisationens namn G4-3 34

Produkter och tjänster G4-4 4-5, 8-12, 14-17, 34-36, 63

Organisationens huvudkontor G4-5 63

Länder där organisationen verkar G4-6 5, 34, 63

Formen av ägarskap G4-7 5, 34, 63

Marknader där organisationen verkar G4-8 5, 11-12, 34, 36

Organisationens storlek G4-9 4-5, 9-11, 13-14, 18, 34-35, 37, 63

Antal anställda G4-10 18, 21, 37, 50

Leverantörskedjan G4-12 9

Betydande ändringar under 2016 G4-13 35

Externa initiativ som organisationen stödjer G4-15 14-15, 28, 35

Externa associationer där organisationen är medlem G4-16 28-29

Definiering av redovisningens innehåll G4-18 5

Väsentliga aspekter för organisationen G4-19 5

Organisationens intressenter G4-24 5

Ämnena som diskuterades under intressentmöten G4-27 9, 18, 26

Redovisningsperiod G4-28 34

Redovisningscykel G4-30 5

Kontaktuppgifter G4-31 71

GRI-index G4-32 70

Organisationens styrning G4-34 23, 29, 63

Organisationens värderingar, standarder och normer G4-56 8, 18-19, 21, 24, 63

Indirekt ekonomisk påverkan genom bl.a. kunskapsspridning EC8 36

Ingångsmaterial EN1 10, 13-14, 16

Energiförbrukning EN3 17

Förorenat vatten som organisationen tog emot EN8 11

Återanvänt och återvunnet vatten EN10 10

Direkta utsläpp EN15 25

Indirekta utsläpp EN16 25

Minskning av koldioxodutsläpp EN19 24-25, 36

Mängd avfall som bearbetades EN23 14, 17, 34

Transporter EN30 22, 36

Personalomsättning LA1 21

Sjukfrånvaro LA6 21, 37

Kompetensutveckling LA10 19, 21

Könsfördelning i organisationens ledning LA12 18

Medellöner LA13 18

Samhällsengagemang SO1 26, 28-29, 34-35
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Adresser

Sysav

Sysav – Sydskånes avfallsaktiebolag
Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 Malmö
Telefon 040-635 18 00
Fax 040-635 18 10
sysav.se
VD och koncernchef: Peter Engström 

Dotterbolag
Sysav Industri AB
Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 Malmö
Telefon 040-635 18 00
Fax 040-635 18 10 
sysav.se
VD: Peter Engström

Sysav Utveckling AB
Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 Malmö
Telefon 040-635 18 00
Fax 040-635 18 10 
sysav.se
VD: Anders Persson

Sysav
Sydskånes avfallsaktiebolag Orgnr: 556187-0410

Årsstämma
Årsstämma 21 april 2017 på Börshuset, Malmö.

* Genom ett samarbete mellan Sysav och Malmö serviceförvaltning erbjuds företag och privatpersoner möjlighet att lämna in 
begagnat bygg- och rivningsmaterial till försäljning på Malmö Återbyggdepå. Insamling av bygg- och rivningsmaterial sker även på 
Sysavs återvinningscentraler för försäljning på Återbyggdepån.

Design: The Fan Club
Foto: Andreas Offesson, Shutterstock, iStock, Håll Sverige Rent, Region Skåne
Tryck: Arkitektkopia, Malmö 2017

Intresseföretag

ÅGAB Syd AB (40 %)
Besöksadress: 
Skabersjövägen 527-0, Skabersjö
Faktureringsadress: 
Stenyxegatan 7
213 76 Malmö 
Telefon 040-28 74 81
agabsyd.se
VD: Ronny Olofsson

Carl F AB (25 %)
Agneslundsvägen 16
212 15 Malmö
Telefon 040-18 03 00
carlf.se
VD: Curt F Jönsson

KS Recycling AB (50 %)
Svartögatan 2
211 24 Malmö
Telefon 040-680 66 40
ksrecycling.se
VD: Rickard Heed

Samarbete med  
Malmö serviceförvaltning*

Malmö Återbyggdepå
Spikgatan 3
211 24 Malmö
Telefon 040-93 29 46
malmoabd.se
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Sysav
Box 50344, SE-202 13 Malmö 
Tel: +46 (0)40-635 18 00
sysav.se - kundservice@sysav.se


